รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25501571103126
: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
: Bachelor of Arts in Community Development Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
B.A. (Community Development)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
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5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร:
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร
ตอมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ 2559
6.4 สภาวิชาการ เห็นสมควรนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่น กรองหลักสูตรเห็น สมควรนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลั ย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน:
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา:
8.1 นักบริหารงานทั่วไปในหนวยงานของรัฐและเอกชน
8.2 นักวิเคราะหนโยบายและแผน
8.3 นักพัฒนาชุมชนในหนวยงานราชการและเอกชน
8.4 นักพัฒนาชุมชนในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.5 นักพัฒนาในหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน
8.6 นักวิจัยหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม
8.7 ผูประกอบการทางสังคม
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นางศรีประไพ อุดมละมุล ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
อาจารย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2547
2516

3. นายซูลฟกอร มาโซ
อาจารย

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน)
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาลัยครูยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2541
2538
2537
2547
2542

4. นางสาวจริยา วงศกําแหง
อาจารย

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันราชภัฏยะลา

2551
2547

5. นางสุพัตรา รุงรัตน
อาจารย

ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
บธ.บ. (การจัดการ)

2553
2547

2. นายเวคิน วุฒิวงศ
อาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการแสวงหาผลกําไรที่เปนตัวเงินเปนสําคัญ
โดยเฉพาะในระบอบทุ น นิ ย มนั้ น นั บ ว า เป น สาเหตุ ป ระการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด ช อ งว า งทาง
เศรษฐกิจและสงผลกระทบในทุกมิติของสังคม นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 ก็ไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวม
ในทุกระดับ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนาตามความ
ตองการของผูที่มีสวนไดเสีย ตลอดจนการใหความสําคัญทั้งหนวยงานการพัฒนาในภาครัฐ
และเอกชน เขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ จากสถานการณดังกลาวนับวามีความสําคัญ
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ทีต่ องมีการเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการเปนนักพัฒนาที่
มีคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาทองถิ่นและสังคมในอนาคตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับวาเปนพื้นที่หนึ่งที่มีความเปนอัตลักษณเฉพาะและมี
ความแตกตางไปจากพื้นที่อื่นโดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีดํารงชีวิต
ตลอดจนรูปแบบของการปฏิสัมพันธระหวางประชาชนในคาบสมุทรมลายู ดังนั้น ในการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงไดคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให
สามารถสรางนักพัฒนาทีม่ คี วามรู ความสามารถ และเปนไปตามความตองการของพื้นที่ ทั้งนี้
หลักสูตรไดดําเนินการวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยพบวา บัณฑิตหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชนยังเปนที่ตองการของตลาด รวมทั้งยังจําเปนตองสรางบัณฑิตที่มีความสามารถ
รอบด า น เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ตั ว และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองภายใต บ ริ บ ทที่ มีค วาม
หลากหลาย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ สอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ทํางานในสังคมทั่วไป และในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น เปนพื้นที่ที่มีเอกลักษณและอัตลักษณเฉพาะซึ่งแตกตางจากพื้นที่อื่นๆ ใน
ขณะเดียวกันจากสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหรัฐบาลมีนโยบายเฉพาะเพื่อแกปญหาและ
การพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น หลักสูตรจําเปนตองเตรียมพรอมในการสรางบุคลากรที่จะทํางานดาน
การพั ฒ นาที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ไ ด อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาของรัฐใหประสบความสําเร็จเปนอยางดี
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิ ช าเฉพาะ จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยหลักสูตรตางๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น หลักสูตรจะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ ที่
จัดรายวิชา ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูบริหาร
หลักสูตร และอาจารยผูสอน ในสาขาวิชาอื่นที่นักศึกษาตองเรียน เพื่อกําหนดเนื้อหาและกล
ยุทธการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรู
ตามทีห่ ลักสูตรไดกําหนด

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตที่มีองคความรู คูค ุณธรรม เปนนักจัดการชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การพัฒนาชุมชนเปนวิชาชีพที่ใหบริการแกชุมชนและสังคม โดยการนําความรูทางดาน
สั งคมศาสตร แ ละมนุ ษยศาสตร มาใช ในการปฏิ บั ติ งานด า นการพัฒ นาชุ ม ชนและทองถิ่ น
เพื่อใหชุมชนและสังคมเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น สู
สากล การพัฒนาชุมชนเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนและสภาพแวดลอมของ
ชุมชน เป น ระบบที่ป ฏิ สัมพัน ธ ซึ่งกัน และกัน และมีการเคลื่ อนไหวในรูป แบบองคร วม
ตลอดเวลา โดยมีเปาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองไดบนแนวคิดพื้นฐานที่วา มนุษยมีศักยภาพ
มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมั่นคง และความพึงพอใจในชีวิต นักพัฒนาชุมชนเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และทักษะทางการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น เปนผูมีสติปญญาดี มีทัศนคติที่ดี
รูจักคิด วิเคราะห ตัดสินใจ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น รูจัก
คนควาหาความรูดวยตนเอง ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม สามารถทําวิจัย
และนํางานวิจัยไปปฏิบัติใหเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีความรับผิดชอบ
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ตอสังคม เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และเคารพในสิทธิและความเปน
บุคคลของคนอื่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม
การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น จึงดําเนินการ
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สนับสนุนและสงเสริมสรางบรรยากาศเพื่อการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ มีภาวะผูนํา สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและชุมชน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูทักษะในการปฏิบัติงาน มีภาวะความเปนผูนํา
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงตนอยูในหลักความ
พอเพียง
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการพัฒนาชุมชน สามารถนํา
ความรู ด านวิ ช าการและทักษะต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ไปบู ร ณาการใช ใ นการพัฒ นาท อ งถิ่ น และพั ฒ นาอาชี พ ทางเลื อ กเพื่ อ การ
พึง่ ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตที่มีเ จตคติที่ดี มีวิ นั ย มีความคิด ริเ ริ่มสร างสรรค มีเ หตุ ผ ล
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวในการทํางานและอยู
รวมกับผูอื่นไดดภี ายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูและบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น สามารถเปน
นักจัดการชุมชนได
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถนําความรูในการวิจัยมาประยุกตใชในการ
พัฒนาชุมชนและองคกรไดอยางเปนระบบ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาชุมชนให 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานคุณวุฒิ
ตองการของทองถิ่นเพื่อเปนขอมูล
ระดับอุดมศึกษาที่
ในการพัฒนาหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
2. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
สอดคลองกับความตองการของผูมี
เอกชนมามีสวนรวมในการกําหนด
สวนไดเสียและทองถิ่น
แนวทางและประเมินพัฒนา
หลักสูตร
3. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และองคกรภายนอกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรในแตละป
2. รายงานการประชุมการพัฒนา
หลักสูตร
3. รายงานการพัฒนาผูเรียนที่มี
หนวยงาน/องคกรภายนอกเขา
รวมกิจกรรม
4. นักศึกษาอยางนอยรอยละ 95
ผานการประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาทรัพยากรสายผูสอนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
พัฒนานักศึกษา
5. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51
อยางสม่ําเสมอ
จากระดับ 5
1. อาจารยใหมตองผานการอบรม
1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
หลักสูตรเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิค
การดําเนินการ
การสอน การวัดและประเมินผล
2. อาจารยทุกคนตองมีกิจกรรมและ
เขารวมการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้
เพื่อใหมีความรูความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผูสอนจะตองสามารถวัด
และประเมินผลไดเปนอยางดี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นั กศึ กษาที่ส นใจเข าศึ กษาหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการพัฒ นาชุ มชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวนใหญเปนบุคคลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งบางคนมี
ปญหาเรื่องความพรอมในทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทักษะทางตัวเลข เปนตน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
สําหรับนักศึกษาใหมที่มีปญหาความพรอมดานทักษะพื้นฐานในการเรียน มหาวิทยาลัย
และหลักสูตรไดจัดใหมีการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานทักษะในดานตางๆ กอนเขาเรียนใน
ภาคการศึกษาแรก และการพัฒนาทักษะของผูเรียนในดานตางๆ อยางตอเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปที่ 1
160
160
160
160
160
ชั้นปที่ 2
160
160
160
160
ชั้นปที่ 3
160
160
160
ชั้นปที่ 4
160
160
รวมจํานวนนักศึกษา
160
320
480
640
640
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา
160
160
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
2564
คาธรรมเนียมการศึกษา
2,720,000
5,440,000
8,160,000 10,880,000 10,880,000
คนละ 8,500 ตอภาค
การศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คน
112,000
24,000
36,000
48,000
48,000
ละ 700 บาท
รวมรายรับ
2,832,000
5,664,000
8,496,000 11,328,000 11,328,000

9

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
2564
เงินคงคลัง รอยละ 20
566,400
1,132,800
1,699,200
2,265,600
2,265,600
รายจายระดับ
1,132,800
2,265,600
3,398,400
4,531,200
4,531,200
มหาวิทยาลัย รอยละ 40
คาใชจายในการ
1,132,800
2,265,600
3,398,400
4,531,200
4,531,200
ดําเนินงาน รอยละ 40
รวม
2,832,000 5,664,000
8,496,000 11,328,000
11,328,000
จํานวนนักศึกษา
160
320
480
640
640
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
14,160
14,160
14,160
14,160
14,160
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลั กสู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการพัฒ นาชุ มชน มีห น ว ยกิต รวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 125 หนวยกิต โดยมีสัดสวน หนวยกิตแตละหมวดวิชา
และแตละกลุมวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
89 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
84 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
5 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต

1) บังคับเรียน
10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning
Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning
Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) เลือกเรียน ไมนอยกวา
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of speaking and reading skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu

2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

6 หนวยกิต
2(1-2-3)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

6 หนวยกิต
2(2-0-4)

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

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2132101 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน
Theory and Principles of Community Development
2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
Ethics in Community Development
2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Civic Education
2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน*
Process of Community Development
2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน*
Community Development Administration
2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง*
Sufficiency Economy
2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียน
Community Development Comparative in ASEAN
2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน
Social Welfare in Community
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
89 หนวยกิต
84 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2132210 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน*
Innovation for Community Development
2132211 การพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development
2132212 การบริหารจัดการเครือขาย
Network Management
2132213 ภูมิปญญาทองถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน
Thai Local Intelligence for Community Life
2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน*
Policy and Community Development Planning
2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน
Leadership in Community Development
2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน
Recreation in Community
2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม*
Development in Multicultural Society
2132318 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน
Self-Reliance Community Economy and Community
Enterprise Operation
2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง
Rural Development and Urban Community
2132320 วิทยากรกระบวนการ
Facilitator for Community Development
2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม
Volunteerism and Social Development
2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน
Good Governance in Community Development
2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
Research Methodology in Social Sciences
2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี*
Community Management through Peace
2132425 การจัดการตนเองของชุมชน *
Self-Management of Community

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
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2132426 การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Community Funds Management for local
development
2132427 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร
Statistics and Data Analysis in Social Sciences
2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
Seminar in Community Development
2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
2132429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Professional Experience in Community
Development

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5 หนวยกิต
5(450 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132101
2132102
2132103
2132104

ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน
จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132105
2132106
2132107
2132108

กระบวนการพัฒนาชุมชน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุมประเทศ
อาเซียน
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132209
2132210
2132211
2132212

การจัดสวัสดิการชุมชน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการเครือขาย
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132213

ภูมิปญญาทองถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตใน
ชุมชน
2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน
2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน
2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132317
2132318

การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบ
วิสาหกิจชุมชน
2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง
2132320 วิทยากรกระบวนการ
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132321
2132322
2132323
2132324

งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม
ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2132425
2132426
2132427
2132428

การจัดการตนเองของชุมชน
การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร
สัมมนาการพัฒนาชุมชน
รวม

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวนหนวยกิต
น(ท-ป-อ)
การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 5(450 ชั่วโมง)
รวม
5 หนวยกิต
รหัสวิชา/รายวิชา

2132429

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12

หนวยกิต
หนวยกิต

1) บังคับเรียน
10 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช
ภาษาในชี วิต ประจํ าวั น ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขีย น การใชภ าษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทย
ในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice of
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of
language in formal and information communication, conducting
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informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism,
study of problem conditions and its solutions of language used in daily
life, realizing ethics and awareness of Thai society
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการ
ใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to speak
and write effectively, practice of speaking both individual and groups and
criticizing for improvement, practice of plot writing, essay and article
writing with the emphasis on standard language used in a certain writing
and practice in criticizing
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
พัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทั้งการฟง พูด อาน เขีย น ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็ น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening, speaking,
reading and writing in daily life of various situations such as greeting,
leave-taking, self- introduction and others, requesting, offering help, giving
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and
information giving, talking on the telephone and expressing opinion;
development of skills in using tools and resources for communicative
study such as dictionary, article and newspaper and information
technology for communicative development
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2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ งายๆ
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝก
สนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ
และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing
skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of
Melayu conversations in different situations ; self-introduction, greeting,
leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally and
internationally as well as practice of simple sentence writing
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติ งานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to
working performance and career fields, studying on customs and traditions
of English speaking countries including appropriate social etiquette
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ
เขี ย นเพื่ อ ให เ กิ ด การสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การ
วิเคราะหขอคิด เห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนคว าตามหลั กวิชาการ เพื่อ
นําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใช
ชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting through
process of academic research effectively and be able to use in various
situations which is beneficial to the career and daily life
2) เลือกเรียน ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการ
อานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words; factors which affect
mis-reading and incorrect writing; collecting, analyzing and comparing the
words that are usually incorrectly read and written; discussing and
summarizing the ways to solve the mentioned problem; promoting how to
read and write Thai words correctly
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พู ด ทั้ ง รายบุ ค คลและเป น กลุ ม การนํ า เสนองานหน า ชั้ น และฝ ก การอ า นอย า งมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
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Effective development of speaking and reading skills in English ,
practice of speaking both individual and groups, efficient class presentation
and reading practice; reading for comprehension; reading newspapers,
advertisements, and websites
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเปนตน
The efficient development of reading comprehension in
different fields and writing skill in the English language with an emphasis on
correct forms for educational and career purposes such as writing a letter,
filling an application form, writing a report, etc
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารู ปประโยคพื้นฐาน การเชื่ อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
The practice of listening, speaking, reading and writing; the study
of basic sentence patterns; the basic sentence combination and study of
Malay expressions; practice of presenting information in terms of providing
knowledge and opinions for its application in accordance with the social
context
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเน น
ทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Chineselanguage for communication in daily used,
conversational expression such as greeting, introducing, etc. with an
emphasis on listening and speaking skills, aiming for the application in
communicating with native speakers
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2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word formation processes, basic sentences
patterns; practice of listening, speaking, reading and writing skills to
understand generality in daily life, and to be able to apply in
communicating with native speakers
2(1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟง พู ด อา น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณ จ ริ ง ที่ ส อดคล อ งกั บ สาขาวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งรวมถึ ง การฝ ก ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations of related careers; skills of thinking,
analyzing problems, making a decision in daily life and conducting a task
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคํา
สอนของศาสนามาปฏิ บั ติ การมีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม กฎ กติ กาทางสั งคม เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of happiness on physical health and
mental ; positive perspectives on oneself, other, and creature’s value,
environmental and multicultural adjustment; emotional quotient for
livelihood and cohabitation; practice of doctrine ; morality, ethics, social
regulations and agreement for peaceful cohabitation in society
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2(2-0-4)
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวน
ทั ศ น การรั บ รู ค วามงาม ผ า นภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว ประสบการณ ท าง
สุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค
วิ ธี ก ารในการสร า งสรรค แ ละการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช กับ ชี วิ ต ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม
ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรั บรูความงาม ผ านภาพ
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต
The study of the philosophy of beauty, nature and art, the
paradigmatic perspective, the perception of beauty through picture,
sounds, movements, and artistic experiences. The local and international
artistic patterns both on ideas, techniques and methods in creating and
applying to real life situation are also studied
2(1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต แหล ง สารสนเทศและการเข า ถึ ง แหล ง สารสนเทศ วิ ธี ก ารแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
This course introduces the meanings, roles, then significance of
information for life-long learning, the information sources and the access to
them, the methods of searching and collecting information for self-access
learning, and the presentation of the results of searching using standard
forms and steps
2(2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก
ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตอง ดีงาม เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม
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The meaning of life and living in today society with science and
information technology are studied. The truth and religious precepts are
applied for problem solving, intellectual development, life and society.
Moral and ethic development based on religious precepts peaceful life and
society, learning different worldviews, analysis of the advantages and
disadvantages of the world outlook in order to know the truth and the
meaning of life are included. However, the right meaning of life for a perfect
human being leading to peaceful life and society are also included
2(2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ตน
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม
การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และ
การบริหารความขัดแยง
Principles, element, as well as the determinants of human
behavior, the emergence process and self development, emotional
intelligence and ethics development,prevention and stress management,
the human relations building, teamwork and conflict management are
focused
2(1-2-3)
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีต
ศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขา
สูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of overall thought aesthetics and behavioral
aesthetics. Classification of the differences in science of beauty. Importance
of perception in sight, hearing and movement towards visual arts, arts,
music arts and performance through the perception process of value,
recognition, familiarity that will lead to appreciation and to also obtain
experiences of aesthetic appreciation
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวั ตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in Thai
society, ASEAN society, world society, globalization, natural phenomenon
that impact on the changing of the society in various dimensions including
culture, tradition, economics and political affairs
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analyzing the multi cultures that lead to the management
process on natural phenomenon and environments which relate to
community, philosophy thoughts, sufficient economy, technology
application that are suitable for living in the local community
2(1-2-3)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของ
ทักษะชีวิต โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยู
รวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meaning and importance of life skills including the important
elements of life skill, thinking skill, decision making, creative thinking,
positive thinking, thinking analysis and emotional intelligence. The
development of human relationship skills, communication, selfmanagement skills and tension management. These are also including self
awareness of service mind and service minded building which will lead to
the peaceful ways of living for human beings
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2(1-2-3)
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ความสํ า คัญ องคป ระกอบของทั กษะในการดํ าเนิ น ชี วิ ต ในสั งคมสมัย ใหม
เกี่ยวกับ การวิ เคราะห การประเมิน สถานการณ ความคิด สร างสรรค ความเห็ นใจผู อื่น
ความรั บผิ ด ชอบตอสั งคม การสร างมนุ ษยสัมพัน ธ การสื่ อสาร การตัด สิ น ใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อ
ผอนคลายความตึงเครียด
Importance and elements of lifestyle skill in a new society. It
relates to an analysis and evaluation of situations, creative thinking, feeling
of sympathy, social responsibility, human- relation building, communication,
decision making and daily life problem solving, tension and emotional
management and selections of activities to help solve tension
2(1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
Social Identity, local culture and Thai culture, The importance of
interpersonal relation, nature of human, Psychological process, making
public conscious mind for building the relationship between person and
community. Self development for the advance in life and working. Applying
the principles into everyday life and occupation
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การให เหตุผ ล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ ย การเช า ซื้ อ บั ญ ชี รั บ -จ า ย ภาษี และสถิ ติ เ บื้ อ งต น เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental
statistics to apply in daily life
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2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การ
สงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment; health
promotion for life quality development
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in
using information system and its security system
2(1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน
บ าน อุป กรณไฟฟา หลั กการทํางานของเครื่ องใช ไฟฟาประเภทต างๆ พลั งงานในการ
ดํ า รงชี วิ ต ระบบการทํ างานของอวั ย วะต า งๆ ของมนุ ษย พั น ธุ ก รรม สารเคมี ที่ ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity generation,
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical
devices, energy for living; human organ systems, heredity; chemical using in
daily life; using microorganism in food industries; agricultural and industrial
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and
storage
2(1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูป แบบและวิธีการจั ดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน
กีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
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การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการเล น กี ฬาและการละเล น พื้น เมือ งในทอ งถิ่น พั ฒ นาบุ คลิ กภาพและเสริ ม สร า ง
ภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits to
body, emotion and society; injury prevention from sports and basic first aid;
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional
games; personality development promoting leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน

89
84

หนวยกิต
หนวยกิต

รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2132101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theory and Principles of Community Development
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมาย อุดมการณ และเปาหมายของการ
พัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและการนําไปใชในการพัฒนา
ชุมชน โดยมุงเนนความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเปนหลัก
ทั้งในภาพรวมและเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
Definitions, concepts, philosophies, objectives, ideologies, and
aims of community development as well as principles of community
development and sociological theory and its application in community
development, focusing on cultural, social, economic and political relations in
both general and the three-Southernmost provinces contexts
2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Ethics in Community Development
ความหมาย ขอบเขต ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจริ ย ธรรม หลั กศาสนา พุท ธ คริ ส ต และอิส ลามที่ส งเสริ มคุณ ธรรม
จริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักพัฒนา ที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
Definitions and scope of morality, ethics and desired values,
concepts, ethical theory as well as principles of Buddhism, Christianity, and
Islam that promote morality and ethics, the construction of community
developers’ morality and ethics that suit local contexts
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2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Change
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และปจจัยที่เปนมูลเหตุกอให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย โดยเนน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น การขับเคลื่อนทางสังคมโดยภาคประชา
สังคม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน
Definitions, concepts, theories, form and factor that contributes
the cause of social and cultural change, cultural evolution of human society
by focusing on social change and local culture, social mobilization by civil
society, as well as, the impact of changes in recent
2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3(2-2-5)
Civic Education
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ คุณลักษณะที่สําคัญของความเปน
พลเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมืองที่มีตอสังคม กระบวนการปลูกฝงจิตสํานึกและการเปน
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและพลเมืองโลกหลากหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปราย
กรณีศึกษาต างๆ ศึกษาดู งาน และนักศึกษาตองจั ดทําโครงการรณรงคสร างจิตสํ านึ กใน
ประเด็นที่สนใจ
Definitions, concepts, theories, elements, key features of
citizenship, civic roles towards the society, civic consciousness-raising process
and good citizenship in Thai and global societies through lectures, case
study, field trip, and student’s own special project
2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Process of Community Development
ความหมาย ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาชุมชน 7 ขั้นตอน การกําหนดแนว
ทางการพัฒนาชุมชนโดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ที่
ยึดขอมูลชุมชนเปนหลัก ตลอดจนการจัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Definitions, seven-step of community development process, the
approach to community development by practicing the steps of
development process primarily based on community data, as well as, data
management based on information technology
2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Community Development Administration
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารทั่วไป งานพัฒนาเด็ก สตรี
เยาวชน อาชีพ อาสาสมัครและสิ่งแวดลอม บทบาทขององคกรทองถิ่นและองคกรชุมชนใน
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การบริหารงานพัฒนาชุมชน การเปนนักจัดการชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน การประสานงานและการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานพัฒนาชุมชน
Definitions, concepts, theories and general principles of
management, development of women, youth volunteers and the
environment, roles of local and community organizations to community
development management, being a community manager, participation of
citizens in management of community development, coordination and
integration of involved entities, problems and solutions for managing
community development
2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ความหมายและกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานพั ฒ นาชุ ม ชน การสร า งขบวนการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
และการฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑชุมชนเพื่อความพอเพียง
Definitions and conceptual framework of sufficient economy, the
philosophy of sufficient economy and the theory of his Royal Highness,
application of sufficient economy in community development, the
construction of sufficient economy driving movement, sufficient economy
and the country’s development, case study of sufficient economy in
successful communities, practice of developing local products for sufficiency
2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Community Development Comparative in ASEAN
แนวคิด ทฤษฎี หลั กการและกลยุ ทธ ในการพัฒ นาชุ มชนของกลุ มประเทศ
อาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนระหวางกลุมประเทศอาเซียน และความรวมมือ
ในการพัฒนาแบบองครวมของกลุมประเทศอาเซียน โดยเนนความรวมมือในการพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบาน
Concepts, theories, principles and strategies in community
development of ASEAN countries, a comparative study of community
development in ASEAN countries, and cooperation in an integrative
development between ASEAN countries, focusing on cooperation with
neighboring countries
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2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน
3(2-2-5)
Social Welfare in Community
ความหมาย แนวคิ ด ขอบเขต วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความเป น มาของการจั ด
สวั ส ดิ การชุ ม ชน กลุ ม เป า หมายและความจํ า เป น ในการจั ด สวั ส ดิ การชุ มชน วิ ธี ก ารจั ด
สวั สดิ การในชุ มชน บทบาทของนักพัฒ นาในการจัด สวั ส ดิการชุ มชน กรณีศึกษาการจั ด
สวัสดิการโดยชุมชน
Definitions, concepts, scopes, objectives and background of social
welfare arrangement in community, target groups and necessity of social
welfare arrangement, process of social welfare arrangement, roles of
community developers in social welfare arrangement, case study of social
welfare arranged by community
2132210 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Innovation for Community Development
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความจําเปน องคประกอบในการสรางนวัตกรรม
หลักการสําคัญ ขั้นตอนการสรางนวัตกรรม เปาหมายและการเสริมสร างนวั ตกรรมการ
เรียนรูของชุมชน โดยใชกรณีตัวอยางการเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ
Definitions, concepts, theories, necessities, elements of
innovation creation, key principles, process of innovation creation, goals and
enhancement of community learning innovation by studying cases of
learning innovation creation of successful communities
2132211 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ความหมาย แนวคิด และหลั กการของการพัฒนาที่ยั่ งยื น ในมิติ สั งคม และ
เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรในชุมชน ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของ
องคกรชุมชน และเครือขายในการบริหารการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาแบบมีสวนรวม
ของประชาชนสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
Definitions, concepts and principles of sustainable development
in social and economic dimensions, community’s resource management,
sustainable development factors, roles of local organizations and networks
in developmental administration, public participation towards sustainable
development
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2132212 การบริหารจัดการเครือขาย
3(2-2-5)
Network Management
ความหมาย แนวคิ ด ขอบข า ย รู ป แบบ ความสํ า คั ญ ของเครื อ ข า ย
องคประกอบ กระบวนการในการสรางและบริหารจัดการเครือขาย เพื่อประยุกตใชในการ
พัฒนาชุมชน ฝกปฏิบัติกรณีศึกษาการบริหารจัดการเครือขายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
Definitions, concept, scope, form, the important of network
element, the process of creating and network management to apply with
the community development, practicing the case study in network
management of southernmost area
2132213 ภูมิปญญาทองถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน
3(2-2-5)
Thai Local Intelligence for Community Life
ความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท ความสําคัญ และวิวัฒนาการของภูมิ
ปญญาไทย กระบวนการจัดการความรูและถายทอดภูมิปญญา ฝกปฏิบัติการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definitions, concepts, principles, types, importance, and
development of Thai local wisdom, knowledge management and local
wisdom disseminating process, practice of local wisdom suiting with life
quality development
2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Policy and Community Development Planning
ความหมาย แนวคิดและหลักการวางแผนเบื้องตน นโยบาย ยุทธศาสตรการ
พัฒนา การวางแผนกลยุทธ ความเชื่อมโยงของแผนแตละระดับ การวางแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการวางแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคของ
การวางแผนพัฒนา เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชนและฝกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชน
แบบมีสวนรวม การจัดทําแผนแมบทชุมชนโดยใชเทคนิคตางๆ
Definitions, concepts and primary principles of planning,
strategic of policy development, strategic planning, the linking of individual
plan level, development plan of local government and planning, community
development program, problems of development planning, technical of
community development planning, and practicing in participated community
development planning, master plan for community development by various
techniques

33

2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Leadership in Community Development
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทและบทบาทของภาวะผูนํา และปจจัย ที่
กอใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเปนผูนํา การสรรหาและการ
พัฒนาภาวะผูนําในชุมชน ความสัมพันธระหวางผูนําในชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน ตัวอยาง
ของผูนําในงานพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
Definitions, characteristics, types, and roles of leadership as well
as leadership-building factors, guidelines and methods for an assessment of
leadership, selection and development of leadership in community,
relationship between community leaders and community development,
examples of local and international community development leaders
2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน
3(2-2-5)
Recreation in Community
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และประโยชนของการจัดนันทนาการ การ
ฝกพูดในที่ชุมชน รูป แบบ วิ ธีการ การฝกทักษะในการจัด นันทนาการ และการพูด ในที่
ชุมชน โดยใชเทคนิคที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในรูปแบบตางๆ
Definitions, concepts, the importance and the benefit of the
recreation, practicing in public speaking skills, forms, and techniques,
practicing of recreation management and public speaking by using
techniques that are suitable for southernmost provinces in various ways
2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Development in Multicultural Society
ความหมาย แนวคิด วิธีการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยศึกษาวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ แนวคิด หลักคําสอน ศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนา
อื่นๆ การดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเนนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต กระบวน
ทัศนในการนําหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาชุมชน
De nitions, concepts, methods of development in multicultural
society, ways of life, customs, traditions, beliefs, concepts, teachings of
Buddhism, Islam, and other religions as well as living in a plural society, by
focusing on the three southernmost provinces, paradigm of religious
concepts application in community development
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2132318 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Self-Reliance Community Economy and Community Enterprise
Operation
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
กลุ ม/องคกรที่เ กี่ย วของกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุ มชนพึ่งตนเอง องคป ระกอบและการ
บริหารจั ดการวิส าหกิจชุมชน ปจจั ยที่มีผลต อความสํ าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ฝกปฏิบั ติ
ศึกษากรณีตัวอยางวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
Definitions, concepts, and importance of economic self-reliance
groups / organizations that involved in economic community self-reliance
development, composition and community management, factors
contributing success of community, practicing the case studies of successful
community enterprise
2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Rural Development and Urban Community
ความหมาย หลักการ ของการพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง การเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การนํารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมมา
ใชในการพัฒนาทั้งในชนบทและชุมชนเมือง การวางแผน การกําหนดทิศทางของการพัฒนา
รวมถึงกรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบท และชุมชนเมืองที่นาสนใจ
Definitions and principles of rural and urban community
development, differences between rural and urban community, application
of appropriate development styles and methods on rural and urban
community, development direction planning, case study of outstanding
examples of rural and urban community development
2132320 วิทยากรกระบวนการ
3(2-2-5)
Facilitator for Community Development
ความหมาย แนวคิ ด หลั ก การ และทั ก ษะต า งๆของการเป น วิ ท ยากร
กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดเวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การใชเทคนิค
และเครื่องมือในการจั ดเวทีประชาคม พรอมทั้งฝกปฏิ บัติ จัดเวทีประชาคมและการเป น
วิทยากรกระบวนการ
Definitions, concepts, principles, and skills for facilitators, process,
steps, and methods of civil society forum arrangement, plan drafting, stage
setting, utilization of techniques and tools in civil society forum arrangement
as well as practicing civil society forum arrangement and roles of facilitator
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2132321

งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Volunteerism and Social Development
ความหมาย แนวคิ ด หลั ก การและทั ก ษะในการทํ า งานอาสาสมั ค ร โดย
ครอบคลุ ม แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การทํ า งานอาสาสมัค ร พั ฒ นาการของงานอาสาสมั ค รและ
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมขององคกรอาสาสมัคร ทั้งในและต างประเทศ และการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในวิธีคิด วิธีการทํางานอาสาสมัคร ฝก
ปฏิบัติ โครงการจิต อาสา ซึ่งเปน รากฐานในการพัฒนาสํานึกอาสาสมัครและการบํ าเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมในอนาคต
Definitions, concepts, principles, and skills for volunteers by
covering concepts relating to volunteerism, development of volunteerism,
social movement of local and international volunteers, and selfdevelopment to build the students’ knowledge and understand of thinking
process and working methods of volunteers as well as practicing volunteer
works as foundation of volunteer consciousness development and
community services

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Good Governance in Community Development
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ประโยชน รูปแบบ และวิธีการใชหลักธรร
มาภิบาลในการพัฒนาชุมชน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล ศึกษากรณีการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่ใชหลักธรรมาภิบาล
Definitions, concepts, importance, advantages, forms and the way
to apply good governance principles in the development community, laws
and regulations that related to good governance, a case study of agency
perform of the good governance
2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย แนวคิ ด รู ป แบบ และประเภทของการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร
วิธีการและกระบวนการในการทําวิจัยทางสังคมศาสตร รวมทั้งฝกปฏิบัติการเขียนรายงาน
การวิจัยประกอบดวย สวนนํา ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การออกแบบการ
วิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงานวิจัย
Definitions, concepts, form and type of social science research,
methods and processes for research in the social sciences, practicing in
research report writing led of the study, compiled the relevant literature
research design, data collection, data analysis and results of the study
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2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี
3(2-2-5)
Community Management through Peace
ความหมาย แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการจัดการชุมชน โดยใชหลัก
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ฝกวิเคราะห สภาพปญหา สาเหตุ แนวทางแกไขความความ
ขัดแยงของชุมชนโดยสันติวิธี
Definitions, concepts, form, procedures and community
management, based on human rights and community rights, practicing in
problems analysis, reason, solutions of conflict management in peace way
2132425 การจัดการตนเองของชุมชน
3(2-2-5)
Self-Management of Community
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบที่สําคัญ กระบวนการเรียนรูและการ
จัดการตนเองของชุมชน โดยฝกปฏิบัติศึกษากรณีชุมชนตัวอยางที่มีการจัดการตนเองใน
ทองถิ่น
Definitions, concepts, theories, key elements, learning process
and self-management of community by case study of local communities
with self management
2132426 การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Community Funds Management for local development
ความหมาย แนวคิด ความเปนมา หลักการและวิธีการ โครงสราง ประเภท
การจัดตั้ง การดําเนินงานและบทบาทของทุนชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ที่สอดคลองกับ
หลักศาสนา ศึกษากรณีการจัดการทุนชุมชนในทองถิ่น
Definitions, concepts, background, the principles and methods,
structure, types, establishment, operation roles of communities in local
development consistent with religion, case study in local capital community
management
2132427 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร
3(2-2-5)
Statistics and Data Analysis in Social Sciences
ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการทางสถิติ และการวิเคราะหขอมูลการ
วิ จั ย โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นรายงานวิ จั ย
ประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการศึกษา และองคประกอบอื่นๆของ
งานวิจัย
Definitions, concepts, principle, statistical methods and research
data analysis by using computer program to analyze and practice in research
report writing including analysis results, reporting the result of the study and
other elements of the research
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2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar in Community Development
ฝกปฏิบัติจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน โดยการประมวลองคความรูทางทฤษฎี
หลักการและกระบวนการพัฒ นาชุมชน เพื่อหาแนวทางสรางรูปแบบการพัฒ นาชุมชนที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ในยุคโลกาภิวัตน
Practicing in seminar for community development by processing
theoretical knowledge principles and process community development to
guidelines for creating a appropriate model to community development in
globalization
2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
5 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
21532429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
5(450 ชั่วโมง)
Professional Experience in Community Development
ให นั ก ศึก ษาฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ชุ มชน/
หมูบาน โดยใหนักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ชั่วโมง ทําการศึกษาชุมชน นํา
ผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา จัดทําแผนงานโครงการและปฏิบัติงานตามโครงการโดยใช
กระบวนการพัฒนาชุมชน
Students will undertake 450 hours of community development
professional experience in a local community, students will study the
community, analyze the result of their study to identify problems, write a
project plan, and implement their plan following community development
process
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1.นางศรีประไพ อุดมละมุล ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
อาจารย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
2.นายเวคิน วุฒิวงศ
อาจารย
3.นายซูลฟกอร มาโซ
อาจารย

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน)
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

4. นางสาวจริยา วงศกําแหง ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อ
อาจารย
พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
5.นางสุพัตรา รุงรัตน
อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาลัยครูยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2547 15 15 15 15 15
ป
พ.ศ.

2516
2541

15

15

15

15

15

2538
2537
2547

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2542

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
สถาบันราชภัฏยะลา

2551
2547

ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2553
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2547
ราชมงคลศรีวิชัย

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1.นายสมบัติ โยธาทิพย
Ph.D. (Rural Development)
ผูชวยศาสตราจารย
ศษ.ม.(ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนา
ชุมชน)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา
Central Luzon State
University, Philippines
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2540 12 12 12 12 12
ป
พ.ศ.

2535
2527

39

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
2.นางสาวนินุสรา มินทราศักดิ์ M.HSc. (Political Science)
อาจารย

3.นายอภิชิต อนุบุตร
อาจารย
4.นายมะสับรี ยามา
อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2553 15 15 15 15 15
ป
พ.ศ.

Inter National Islamic
University Malaysia,
Malaysia
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลา
2549
นครินทร
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2554
สังคม)
ศาสตร
คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันราชภัฏยะลา
2540
ทางการศึกษา)
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2557
สังคม)
ศาสตร
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2552

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5.นายอานนท มุสิกวัณณ
อาจารย

ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา
สังคม)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2545
ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2520

15

15

15

15

15

6.นายสุไลมาน หะโมะ
อาจารย

ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา
สังคม)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2555
ศาสตร
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2549

15

15

15

15

15

7. นายแวมามุ แวหะมะ
อาจารย

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2541
ศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
วิทยาลัยครูยะลา
2537

15

15

15

15

15

วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1. นางสาวดาเรศ ชูยก

รปด.

รัฐประศาสนศาสตร

2. นายพินัย แกวจันทร

ปวส.

แผนกชางกลโลหะ

สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย / สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ป พ.ศ.
2558
2520
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชน/
หมูบาน โดยใหนักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน ทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะห
ปญหา จั ด ทําแผนงานโครงการและปฏิ บัติ งานตามโครงการโดยใช กระบวนการพัฒ นาชุ มชน
เพื่อใหนักศึกษาไดความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพของนักพัฒนา โดยใหนักศึกษา
ฝกภาคปฏิ บั ติในชุ มชน ในภาคเรี ย นสุ ด ทายของชั้ น ป ที่ 4 โดยอยู ภ ายใต การควบคุมดู แลของ
อาจารยนิเทศก เปนระยะเวลา 15 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของพื้นที่ฝกประสบการณได
4.1.2 ปฏิบั ติงานดว ยความรับ ผิดชอบ ซื่อสัตยสุ จริต มีภาวะผูนําในการทํางาน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข ในการทํางานไดอยางเหมาะสม
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมของพื้นที่ ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับชุมชนที่ฝกประสบการณวิชาชีพได
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ไดจัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียน ชั้นปที่ 4
โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไมมี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีทักษะการใชภาษามลายู 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
กลาง
เรียน 2 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรมเพิ่มเติม
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
สารสนเทศ
เรียน 1 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพิ่มเติม
3) นอกจากตองเรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
แลว หลักสูตรยังกําหนดใหนักศึกษาตองเขา
รวมการฝกอบรมทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถนํามาปรับใชในการ
เรียนทุกรายวิชา
4) ทุกรายวิชาที่มีการกําหนดใหใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ 1 ชิ้นงาน
สาธารณะ
และใหมีโครงการชวยประชาชนในทองถิ่นที่
ประสบภัยตามโอกาส และนําเสนอการดําเนินงาน
ตามโครงการ
4) ดานบุคลิกภาพ
5) ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง

กลยุทธการประเมินผล
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1) การสังเกต
2) การประเมินการเขารวม
กิจกรรม
3) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม
4) การใชสื่อสารสนเทศในกิจกรรม
การเรียนการสอน
5) การเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ การวางตัวใน 1) การนําเสนองานในรายวิชา
สังคมทุกรายวิชา และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม
1) กําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางานเปน 1) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม และมีหัวหนากลุมในการทํารายงาน
กลุม
ตลอดจนนําเสนอรายงานเพื่อเปนการฝกให
2) การนําเสนองานกลุม
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลุมที่ดี

กลยุทธการประเมินผล

2) มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียน
กันเปนหัวหนากลุมในการดําเนินกิจกรรม เพื่อ
ฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในหนาที่และ
มีภาวะผูนํา
3) มีกติกาในการสรางวินัยในตอตนเอง เชน การ
แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเขา
เรียนตรงเวลา การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงเวลา
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการสงเสริม
ภาวะผูนํา
6) ทักษะการเรียนรูดวย
มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษา 1) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
ตนเอง
สามารถเรียนรูดวยตนเองโดยใชการสอนที่เนน
กลุม
ผูเรียนเปนสําคัญ
2) การสังเกต
7) ความสามารถในการดําเนิน จัดรายวิชา “การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม” การสอบวัดผล
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม และ “การจัดการชุมชนโดยสันติวิธ”ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบมเพาะให
ระเบียบ ขอบังคับของ
นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียน
สถาบันและสังคม
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
ระเบียบของ มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ในการ เรียน ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอตนเองสถาบัน และสังคม
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และสูงาน
และมีความซื่อสัตยสุจริต
3) การแสดงออกถึงการเคารพ 2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ(ี Dialectics) ใน
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น ประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

กลยุทธการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุม เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขา
รวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา
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ผลการเรียนรู
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน
ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

และวิชาการ
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
(Interactive action learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา

2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การแสดงออกถึง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเขาถึง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม
แหลงการเรียนรู
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู
2) การแสดงออกถึง
และประยุกตใชความรูตามหลักการและทฤษฎีที่
ความสามารถในการบูรณา สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
การความรู และการ
หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย
ประยุกตความรู
การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็น
3) มีความรูและความเขาใจ
ที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) สามารถใชทักษะการคิด
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและ
อยางมีวิจารณญาณ คิด
การแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม ใน
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล
สถานการณทั่วไปโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
และคิดเชิงบูรณาการ ใน
เชน การอภิปรายกลุม การใชกรณีศึกษา การ
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
โตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกม เปนตน

กลยุทธการประเมินผล
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อใหครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน การศึกษา
คนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

กลยุทธการประเมินผล
การประเมิน เปนการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แกไขปญหา เชน
1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
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ผลการเรียนรู
ประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อสรางประโยชนตอ
ตนเองและสังคมได

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล
กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใชกระบวนการแกไข
ปญหา การศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1) สามารถทํางานรวมกับ
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวาง 1) การประเมินความสามารถใน
ผูอื่นไดทั้งในฐานะผูนําและ
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
สมาชิกกลุม
กับสังคม
และทีมงานอยางมี
2) มีความรับผิดชอบตอ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางาน
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
บทบาทหนาที่ของตนเอง
เปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการ 2) การประเมินผูเรียนในการ แสดง
ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และ
เปนผูนําและผูตาม
บทบาทของการเปน ผูนํา และผู
ตอสังคม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความ
ตาม ในสถานการณ การเรียนรู
3) แสดงออกถึงการมี
รับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
ตามวัตถุประสงค
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3) ประเมินผลจากการจัด กิจกรรม
วัฒนธรรม
และการเขารวม กิจกรรมของ
นักศึกษา
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1) การแสดงออกถึง
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนให
1) การประเมินผลงานตาม
ความสามารถในการใช
ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลทั้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน
ใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
2) การแสดงออกถึง
ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่
ทักษะการพูด การเขียน
ความสามารถในการ
เกี่ยวของ
2) การทดสอบทักษะการฟงจาก
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
ติดตอสื่อสาร โดยใช
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
แบบทดสอบที่สอดคลองกับ
เทคโนโลยีไดอยาง
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
วัตถุประสงคการเรียนรู
เหมาะสม
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การแสดงออกถึง
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล
ความสามารถในการ
ผูเ รียนไดใชความสามารถในการเลือก
โดยใชขอสอบ การทํารายงาน
วิเคราะหตัวเลข แปรผล
สารสนเทศและฝกทักษะการ นําเสนอ
กรณีศึกษา และการวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
ขอมูลผลการศึกษาวิจัย
เหมาะสม และใชเปน
กับผูฟง และเนือ้ หาที่นําเสนอ
การศึกษาอิสระ
พื้นฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมี
ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 1) ใหความสําคัญกับวินัย การตรงตอเวลา การสง 1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
จริยธรรม มีจรรยาบรรณใน งานภายในเวลาที่กําหนด
ตรงเวลา การสงงานที่ไดรับ
วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปน
มอบหมาย ตามเวลาที่กําหนด
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบ
ประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
และการเขารวมกิจกรรมของ
วินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
กรุณา และความเสียสละ
นักศึกษา
เสียสละ รับผิดชอบ ตอ
3) สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเอง และสังคม 2) ประเมินจากการมีวินัยและ
ตนเองและสังคม
4) เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ความพรอมเพรียงของนักศึกษา
3) แสดงออกถึงความเปน
ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ในการเขารวมกิจกรรมเสริม
พลเมืองตามวิถี
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับของ
หลักสูตร
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิ
องคกรและสังคม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
และรับฟงความคิดเห็นของ 6) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ผูอื่นโดยยึดความเสมอภาค 7) ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของ 8) ใชกรณีศึกษาและการอภิปราย
มนุษย
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ผลการเรียนรู
4) แสดงออกถึงการมีภาวะ
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
มีจิตสาธารณะ สามารถ
ขจัดความขัดแยงในองคกร
และสังคมได โดยยึดหลัก
ความถูกตอง และความ
สมานฉันท

กลยุทธการสอน

2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) สามารถปฏิบัติงานได
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทาง
ถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองคความรู
ตลอดจนบูรณาการความรู 2) มอบหมายใหทํารายงานเดี่ยวและ/หรือรายงาน
และประยุกตใชใหเกิด
กลุม และนําเสนอหนาชั้นเรียน
ประโยชนตอตนเอง
3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
ครอบครัว ชุมชน และ
4) จัดใหมีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สังคม
สําคัญ
2) แสดงออกถึงการมีความรู 5) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณ
และทักษะในการใช
จําลอง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 6) ใหนักศึกษาปฏิบัติการโดยนําหลักการทาง
การพัฒนา
ทฤษฎีมาประยุกตใช
3) สามารถใชองคความรูใน 7) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐาน
การวิจัย เพื่อการพัฒนา
งาน และองคกรได
4) สามารถปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่เปนองครวม โดย
ยึดหลักการมีสวนรวมกับ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน

กลยุทธการประเมินผล

กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ในดานตาง ๆ ไดแก
1) การทดสอบยอย
2) การทดสอบระหวางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
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2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกถึงความรอบรู
1) ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่ม
เทาทันเหตุการณและ
เขาศึกษาโดยเริ่มตนจากปญหาที่งายและเพิ่ม
สถานการณในปจจุบัน
ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ตองจัดให
2) แสดงออกถึงการมี
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
กระบวนการคิด วิเคราะห 2) จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยางมีวิจารณญาณ และใช
โดยการแกปญหาจากสถานการณจําลองทั้งใน
เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร
และนอกชั้นเรียน
3) แสดงออกถึงความสามารถ 3) ใหมีการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานตางๆทั้ง
ในการคนหาความจริงโดย
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการเรียนรูและได
ใชกระบวนการวิจัย
ฝกประสบการณในการแกปญหาจาก
4) สามารถปรับใชนวัตกรรม
สถานการณจริง
ทางสังคมใหเหมาะสมกับ
สภาพทางสังคม
5) มีความเขาใจในบริบททาง
สังคม วิเคราะหปญหาและ
กําหนดแนวทางแกไขได
อยางถูกตอง

กลยุทธการประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใชการสอบถามและ
แบบทดสอบ การประเมินจาก
รายงานผลการฝกปฏิบัติงานใน
สถานที่ฝกประสบการณ เปนตน

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1) สามารถปรับตัวและอยู
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาโดยใหนักศึกษา ประเมินจากพฤติกรรมและการ
รวมกันกับผูอื่นในสังคมพหุ ไดเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม
แสดงออกของนักศึกษาในการ
วัฒนธรรมได
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอ นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) แสดงออกถึงการเปน
ตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การ
และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แบบอยางที่ดี มีความ
เขาใจในวัฒนธรรมองคกรและทักษะในการใช
แสดงออกระหวางนักศึกษาดวยกัน
รับผิดชอบในหนาที่ของ
ชีวิตรวมกันในสังคมในรายวิชาตาง ๆ
รวมทั้งระหวางนักศึกษากับ
ตนเองและสังคม
อาจารยในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) แสดงออกถึงความเปนผูนํา
และผูตามที่ดี ตลอดจน
สามารถทํางานเปนทีมได
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

4) แสดงออกถึงการมีทักษะใน
การสื่อสาร และสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพื่อชี้นํา
สังคมได
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
1) สามารถวิเคราะหขอมูล
จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดย 1) ประเมินจากเทคนิคการ
ขาวสาร และสามารถ
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงใน
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
เลือกใชสื่อในการสื่อสารได สถานการณที่หลากหลาย ตลอดจนใหนักศึกษา
สารสนเทศ ตลอดจน
อยางเหมาะสมและมี
ไดฝกการนําเสนออยางเปนระบบ ภายใตการ
ความสามารถในการอางอิง
ประสิทธิภาพ
กํากับดูแลและชี้แนะของอาจารยผูสอนในแตละ
เหตุการณ สถานการณ และ
2) สามารถประยุกตใช
รายวิชาและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวเลขทางสถิติตางๆ ที่สามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ใชในการสนับสนุนขอมูลที่
การปฏิบัติงานไดอยางมี
นําเสนอได
ประสิทธิภาพ
2) ประเมินจากความสามารถใน
3) แสดงออกถึงความสามารถ
การวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ
ในการใชภาษา ทั้ง
ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน โดย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การอธิบาย และหรือการ
และภาษามลายูกลาง
อภิปราย ดวยประเด็นที่
4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิง
นาสนใจ
ตัวเลข สถิติ และการแปร
ผลเพื่อการนําไปใช
ประโยชน
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
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(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน
อดทน และสูงาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.2 ดานความรู
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต
ความรู
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และ
ตอสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม
(3) การแสดงออกถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห ตั ว เลข แปรผลและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

รายวิชา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอา
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและ
การเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

รายวิชา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

รายวิชา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการพัฒนาชุม
(2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอ
ตนเองและสังคม
(3) แสดงออกถึงความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย
(4) แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีจิตสาธารณะ สามารถ
ขจัดความขัดแย งในองคกรและสังคมได โดยยึดหลักความถูกตอง และความ
สมานฉันท
3.2.2 ดานความรู
(1) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการความรูและ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
(2) แสดงออกถึงการมีความรู และทักษะในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา
(3) สามารถใชองคความรูในการวิจัย เพื่อการพัฒนางาน และองคกรได
(4) สามารถปฏิ บั ติ งานในลั กษณะที่เ ป น องค ร วม โดยยึ ด หลั กการมีส ว นร ว มกั บ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3.2.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันเหตุการณและสถานการณในปจจุบัน
(2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ และใชเหตุผล
ในเชิงวิทยาศาสตร
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการคนหาความจริงโดยใชกระบวนการวิจัย
(4) สามารถปรับใชนวัตกรรมทางสังคมใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคม
(5) มีความเขาใจในบริบททางสังคม วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขได
อยางถูกตอง
3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได
(2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและ
สังคม
(3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได
(4) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อชี้นํา
สังคมได
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3.2.5 ดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถเลือกใชสื่อในการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
มลายูกลาง
(4) สามารถวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ตั ว เลข สถิ ติ และการแปรผลเพื่ อ การนํ า ไปใช
ประโยชน

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
2132101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน
2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียน
2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน
2132210 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
2132211 การพัฒนาที่ยั่งยืน

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ขอ
1

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

รายวิชา

2132212 การบริหารจัดการเครือขาย
2132213 ภูมิปญญาทองถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน
2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน
2132215 ภาวะความเปนผูนาํ ในงานพัฒนาชุมชน
2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน
2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
2132318 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน
2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง
2132320 วิทยากรกระบวนการ
2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม
2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน
2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ขอ
1

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

รายวิชา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
2132425 การจัดการตนเองของชุมชน
2132426 การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2132427 สถิติและการวิเคราะหขอ มูลทางสังคมศาสตร
2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
2132429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ขอ
4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,4) วาผลการเรียนรูที่
กําหนดสอดคลองกับการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือไม
2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.3 การประเมิน ผลของแต ละรายวิช าต องผานการพิจารณาจากที่ป ระชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกอนประกาศผลสอบ
2.4 พิ จ ารณาจากรายงานการประเมิ น ผลในรายวิ ช าการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ซึ่งคณาจารยและผูเกี่ยวของในพื้นทีฝ่ กประสบการณเปนผูประเมินผล
2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา (มคอ.5,6)
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอที่ 5

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิ เทศอาจารยใหมให รู และเขาใจบทบาทหน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบต อผลการ
เรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูใหคําแนะนําในเรื่อง
ตางๆ
1.2 มอบเอกสารที่เกี่ยวของใหอาจารยใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
หลักสูตร คูมือนักศึกษาและคูมืออาจารย
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3,4)
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5,6)
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 สงเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การ
รวมเครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
2.3 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.4 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
2.5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย โดยใหศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของในระดับสูง
ขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการจัดการศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานการจั ด การศึกษา โดยยึ ดประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดย
ประธานหลั กสู ต รได มอบหมายให อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รดํ า เนิ น การในแต ล ะส ว นให มี
คุณภาพ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในรอบการประชุมรายเดือนของหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากระดับ
คะแนนผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ของแตละรายวิชา โดยมีการพิจารณา
ความเหมาะสมในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสิ้นภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการทวน
สอบผลการเรียนรูแตละรายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.2
โดยแตงตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูซึ่งประกอบดวย กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 5
คน และกรรมการทวนสอบที่มาจากบุคคลภายนอกหลักสูตร จํานวน 2 คน กรรมการทวนสอบได
ดําเนินการทวนสอบรายวิชาตางๆที่หลักสูตรไดกําหนดไว และสรุปเปนรายงาน
อยางไรก็ตาม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนยังไดดําเนินการศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิต
เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงาน
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3. นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการในการรับและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาใหเปนตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร โดยไดมีการจัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการกําหนดแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแตละป และแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2551–
2565 (แผนการรับนักศึกษา 15 ป) เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อ
ทราบและอนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และหลักสูตรไดประชาสัมพันธหลักสูตร
เพื่อกระตุนใหนักเรียนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดการรับรู และสนใจที่จะเขา
ศึกษาตอ มีกระบวนการสอบความรูความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ ประกาศ
รายชื่อผูสอบผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรการพัฒนาชุมชนไดขับเคลื่อน
ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเขาศึกษาไว
ใน มคอ.2 คือ จบมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกสาขาวิชา และดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบและ
กลไกการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีระบบรับนักศึกษา 2 ระบบ
คือ ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ
เชน คณะกรรมการพิจารณาผูไดโควตา คณะกรรมการรับสมัครสอบ คณะกรรมการออก
ขอสอบ คณะกรรมการกํากับการสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ โดยอาจารยในหลักสูตร
มีสวนรวมในการกํากับการสอบและการสอบสัมภาษณ
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดแผนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขา
ศึกษา โดยมีการใหความรู ทางด านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาไทย และมีคูมือ
นักศึกษาเพื่อยึ ดถือเป น แนวปฏิบั ติ จ นสํ าเร็ จ การศึกษา หลั กสูต รการพัฒนาชุ มชน มีการ
ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
3.2.1 หลั ก สู ต รได ส ง นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรมการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม
ประจําปการศึกษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษามีความเขาใจในดาน
การเรียน การดํารงอยูในมหาวิทยาลัย
3.2.2 หลั ก สู ต รได ส ง นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรมการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม
ประจําปการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.3 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา
ในการสงเสริมและการพัฒนานักศึกษานั้น หลักสูตรมีการควบคุมดูแล การใหคําปรึกษา
วิ ช าการและแนะแนวแก นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
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ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกอาจารยที่ปรึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษา
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหลักสูตรไดขับเคลื่อนระบบอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้
3.3.1 เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย โดย
หลักสูตรไดประชุมเพื่อกําหนดอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียน และดําเนินการ
สงรายชื่อไปตามลําดับขั้นตอนของระบบอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษา
ทุกชั้นปตองพบนักศึกษาตามแผนใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะนําและ
แนะแนวทางดานการเรียนและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
3.3.2 หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตรเปนที่ปรึกษาของนักศึกษา มีเอกสาร
ตารางเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาทางดานตางๆ
3.3.3 หลักสูตรมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทาง facebook และเว็บ
ไซด ของหลักสูตรเพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันใชเปนชองทางในการติดตอ
รวมทัง้ ขอคําปรึกษาจากหลักสูตร
3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ระดับปริญญาตรี โดยมีการประเมินผล
และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งหลักสูตร ไดรวมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคม หรือสาขาที่เกี่ยวของ
4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิ ทยาลั ย จะอํานวยความสะดวกในการติ ด ต อและเชิ ญอาจารย พิเ ศษตามความ
จําเปนและขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
ภายใต หลั กการมีส ว นรว ม โดยยึ ด หลักการดําเนิ น งานตามองคป ระกอบมาตรฐานหลั กสูต ร ซึ่งมี
กระบวนการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรเปนประจําทุกป
หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ โดยคํานึงความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่
คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษาได
หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาวิธีการเรียนรูของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพื่อเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีแนวทางการบริหารบุคลากรและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) การกํา หนดคุ ณสมบัติ เ ฉพาะสํา หรั บตํ า แหน ง บุ คลากรสายสนั บ สนุ นควรมีวุ ฒิ
ปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน
2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนตองไดรับการ
อบรมใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร
การจั ด เตรี ย มความพร อ มและการสนั บ สนุ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล ภายใน 1 ปหลังจากไดรับการบรรจุแตงตั้ง
6.2 การบริหารงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณผ า นคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ทั้ ง
งบประมาณแผ น ดิ น และงบรายได เพื่ อ จั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ตํ า รา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
6.3.1 สถานที่
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มอี ยูแลว
1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน
9 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
5 หอง
หองเรียนขนาดจุ 80 คน
1 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
3 หอง
หองเรียนขนาดจุ 20 คน
1 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
3 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
3 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
2 หอง
หองเรียนขนาดจุ 45 คน
1 หอง
หองเรียนขนาดจุ 200 คน
6 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
44 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
17 หอง
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
20 หอง
Sound lab
6 หอง
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
5 หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
7 หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1 หอง
3 หองประชุมสัมมนา
หองประชุม 1
ขนาดจุ 180 คน
1 หอง
หองประชุม 2
ขนาดจุ 180 คน
1 หอง
หองประชุม 3
ขนาดจุ 400 คน
1 หอง
หองประชุมมังกีส ขนาดจุ 200 คน
1 หอง
หองประชุมนานัส ขนาดจุ 200 คน
1 หอง
หองประชุมซาลัค ขนาดจุ 400 คน
1 หอง

หมายเหตุ
อาคาร 1
อาคาร 4
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร
อาคาร 18
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 6
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
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ลําดับ
1
2
3

6.3.2 อุปกรณการสอน
6.3.2.1 อุปกรณการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
2
เครื่องฉายภาพ
2
เครื่องถายเอกสาร
1

6.3.2.2 อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวน
1 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
4
2 เครื่องฉายภาพ
3
3 เครื่องถายเอกสาร
1
4 เครื่องถายสําเนา
1
6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/
6.3.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
(1) ภาษาไทย
จํานวน 910 ชื่อเรื่อง
(2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 8 ชื่อเรื่อง
รวม 918 ชื่อเรื่อง
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
(1) ภาษาไทย
จํานวน 37 ชื่อเรื่อง
(2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม 37
ชื่อเรื่อง
3) วารสาร/นิตยาสาร
(1) ภาษาไทย
จํานวน 234 ชื่อเรื่อง
(2) ภาษาอังกฤษ จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม
234 ชื่อเรื่อง
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6.3.3.2 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูลOnline มี 3 ระบบ
ฐานขอมูล ประกอบดวย
1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1.1)iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสออนไลน
1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลที่
รวบรวมหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส าขาวิ ช าต า งๆ ได แ ก Business,
Environment, History, Information and Publishing, Law,
Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social
Science และ Technology
1.3) 2eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน
2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้
2.1) SpringerLink เ ป น ฐ า น ข อ มู ล ว า ร ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร
จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูล ป 1997-ปจจุบัน
2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง(Citation
Database) ที่ใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการ
อางอิง (Cited Reference)และรายการอางอิง(Cite Article) ซึ่ง
ครอบคลุมสาขาวิ ทยาศาสตร เช น เคมี ฟสิกส วิ ศวกรรม เป นต น
สาขาสังคมศาสตร เชน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เปนตน สาขาศิลป
ศาสตร และมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ
ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ ใหขอมูล
ตั้งแตป 2001-ปจจุบัน
2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที่มี
เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก
2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เปน
นวั ต กรรมที่ใช ในการจั ด การและการสื บ คน ฐานขอมูล จํ านวน 13
ฐานขอมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการ
บอกรับ เพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิ
ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล ProQuest Dissertation
ฐานขอมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO
eBooks (Net Library) ผานชองทางการสืบ คนเดี ยว (Single
Search)
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2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูล
วารสารฉบับเต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core
Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึง
หนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ
ทางดานการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เปน
ฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุก
สาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business,
Education, General Science, Humanities, Library and
Information Science, Social Sciences, Law, General
Interest, Biological & Agricultural Science
3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้
3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา
มากกวา 1,000 แหง ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลาน
ระเบียน(สกอ.บอกรับ) (http://search.
ProQuest.com/autologin)
3.2) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS)
วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศไทย
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/)
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่
จําเปน
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.5.1 สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจาก
ผูสอนและผูเรียน
6.5.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร
6.5.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่ อ และช อ งทางการเรี ย นรู เ พื่ อ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียนและเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จั ด ให มี ห อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ
อุป กรณ พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทํ า กิ จ กรรมใน
หองเรียน
2. จั ด เตรี ย มห อ งปฏิ บั ติ ก าร
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก
ปฏิบัติสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
ต น เ อ ง เ พื่ อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึ ก ษา ค น คว า หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการ
ทั้ ง หนั ง สื อ ตํ า รา และสื่ อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู

การประเมินผล
1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุ ป ก ร ณ ที่ จํ า เ ป น ป ร ะ จํ า
ห อ งเรี ย นและห อ งปฏิ บั ติ ก าร
จากอาจารยและนักศึกษา
2. จํ า นวนหนั งสื อ ตํ า รา และ
สื่อดิจิทัลที่มีใหบริการและสถิติ
การใช ง านหนั ง สื อ ตํ า รา สื่ อ
ดิจิทัล
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก าร
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู แ ละ
การฝกปฏิบัติ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
X
X
X
X
X
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา(ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
X
X
X
X
X
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครอบ ทุก
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
X
X
X
X
X
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
X
X
X
X
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
X
X
เต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
X
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑ
ประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1–5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตังบงชี้ที่มี
ผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80 % ของตังบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกล
ยุทธการประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการ
สอนของแต ล ะภาคการศึ ก ษา อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย ผู ส อนนํ า
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน 2 ครั้ง คือ
กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณสอนของอาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน
5 ป
(1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อยางตอเนื่อง

