
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ป) 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 



คํานํา 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการฉบับนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีเปนไปตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ท้ังในเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ  โดยรายละเอียดในเลมประกอบดวยสาระสําคัญ 8 หมวด คือ 
ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  
ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา
คณาจารย การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรฉบับนี้ไดปรับปรุงแกไขตามรายงานผลการศึกษา “คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการกรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” และขอสังเกตจากการวิพากษหลักสูตรของ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหหลักสูตรมีความถูกตอง  สมบูรณ  สอดคลองกับความตองการของสังคม     
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบัณฑิต       
ท่ีแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ ทําใหหลักสูตรท่ีปรับปรุงมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
 
                                                                                 ลงชื่อ.......................................... 
                                                                                      (นางศรีประไพ  อุดมละมุล) 
                                                              ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                       สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
                            ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

   หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 7 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 41 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 58 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 58 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 69 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  71 
ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 3743/2558  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
101 

ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 511/2559  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ  
การวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

103 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร 105 
ภาคผนวก จ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
110 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 
การสอน 

112 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา  117 
ภาคผนวก ซ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  
123 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 143 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ                           

ในคราวประชุมครั้งท่ี 5 /2559 เม่ือวันท่ี 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
146 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4 / 2559 เม่ือวันท่ี 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

148 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2560 เม่ือวันท่ี 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

151 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 153 
 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป) 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
                                       

 
หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571103126 
 ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Community Development  
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
   ชื่อยอ :  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Community Development) 
   ชื่อยอ :  B.A. (Community Development) 
 

3.  วิชาเอก 
ไมมี   

 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 125 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
5.2  ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช 

 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
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 5.4 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
6.2 เปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร

ตอมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2559 เม่ือวันท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ  2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นสมควรนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 5 / 2559 เม่ือวันท่ี  24  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นสมควรนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย    

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2560 เม่ือวันท่ี 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน:  
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี            

ในปการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา:  

8.1 นักบริหารงานท่ัวไปในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
 8.2 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 8.3 นักพัฒนาชุมชนในหนวยงานราชการและเอกชน 
 8.4 นักพัฒนาชุมชนในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 8.5 นักพัฒนาในหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน  
 8.6 นักวิจัยหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม 
 8.7 ผูประกอบการทางสังคม  
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1. นางศรีประไพ  อุดมละมุล  
อาจารย 
3-7299-00133-26-7 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2547
2516 
 

2. นายเวคิน  วุฒิวงศ   
อาจารย 
3-9599-00533-32-8 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    2541 
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2538 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูยะลา 2537 

3. นายซูลฟกอร  มาโซ 
อาจารย 
3-9506-00280-36-1 

ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2547 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542 

4. นางสาวจริยา  วงศกําแหง  
อาจารย 
3-9499-00260-41-1 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    2551 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏยะลา 2547 

5. นางสุพัตรา  รุงรัตน  
อาจารย 
3-9003-00312-59-4 

ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2553 
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรีวิชัย 
2547 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการแสวงหาผลกําไรท่ีเปนตัวเงินเปนสําคัญ
โดยเฉพาะในระบอบทุนนิยมนั้นนับวาเปนสาเหตุประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดชองวางทาง
เศรษฐกิจและสงผลกระทบในทุกมิติของสังคม นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 ก็ไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวม
ในทุกระดับ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาท่ีมุงเนนการพัฒนาตามความ
ตองการของผูท่ีมีสวนไดเสีย ตลอดจนการใหความสําคัญท้ังหนวยงานการพัฒนาในภาครัฐ
และเอกชน เขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ จากสถานการณดังกลาวนับวามีความสําคัญ
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ท่ีตองมีการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการเปนนักพัฒนาท่ี
มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาทองถ่ินและสังคมในอนาคตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต นับวาเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีความเปนอัตลักษณเฉพาะและมี
ความแตกตางไปจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีดํารงชีวิต 
ตลอดจนรูปแบบของการปฏิสัมพันธระหวางประชาชนในคาบสมุทรมลายู ดังนั้น ในการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงไดคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือให
สามารถสรางนักพัฒนาท่ีมีความรู ความสามารถ และเปนไปตามความตองการของพ้ืนท่ี ท้ังนี้ 
หลักสูตรไดดําเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยพบวา บัณฑิตหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชนยังเปนท่ีตองการของตลาด รวมท้ังยังจําเปนตองสรางบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
รอบดาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองภายใตบริบทท่ีมีความ
หลากหลาย 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   

จัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ สอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนนการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถ
ทํางานในสังคมท่ัวไป และในสังคมพหุวฒันธรรม ตลอดจนนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษได 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกลักษณและอัตลักษณเฉพาะซ่ึงแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกันจากสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ทําใหรัฐบาลมีนโยบายเฉพาะเพ่ือแกปญหาและ
การพัฒนาพ้ืนท่ี ดังนั้น หลักสูตรจําเปนตองเตรียมพรอมในการสรางบุคลากรท่ีจะทํางานดาน
การพัฒนาท่ีสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาของรัฐใหประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการ
สอนโดยหลักสูตรตางๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

 
13.2 การบริหารจัดการ  

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น หลักสูตรจะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ ท่ี
จัดรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูบริหาร
หลักสูตร และอาจารยผูสอน ในสาขาวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาตองเรียน เพ่ือกําหนดเนื้อหาและกล
ยุทธการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรู
ตามท่ีหลักสูตรไดกําหนด 

 
หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีองคความรู คูคุณธรรม เปนนักจัดการชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

การพัฒนาชุมชนเปนวิชาชีพท่ีใหบริการแกชุมชนและสังคม โดยการนําความรูทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
เพ่ือใหชุมชนและสังคมเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน รวมท้ังบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินสู
สากล การพัฒนาชุมชนเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนและสภาพแวดลอมของ
ชุมชน เปนระบบท่ีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน และมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบองครวม
ตลอดเวลา โดยมีเปาหมายเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดบนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวา มนุษยมีศักยภาพ 
มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ความม่ันคง และความพึงพอใจในชีวิต นักพัฒนาชุมชนเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถ และทักษะทางการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน เปนผูมีสติปญญาดี  มีทัศนคติท่ีดี 
รูจักคิด วิเคราะห ตัดสินใจ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน รูจัก
คนควาหาความรูดวยตนเอง ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม สามารถทําวิจัย
และนํางานวิจัยไปปฏิบัติใหเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน มีความรับผิดชอบ
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ตอสังคม เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และเคารพในสิทธิและความเปน
บุคคลของคนอ่ืน ยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน จึงดําเนินการ
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สนับสนุนและสงเสริมสรางบรรยากาศเพ่ือการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ มีภาวะผูนํา สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและชุมชน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูทักษะในการปฏิบัติงาน มีภาวะความเปนผูนํา    

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงตนอยูในหลักความ
พอเพียง 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการพัฒนาชุมชน สามารถนํา
ความรูดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ไปบูรณาการใชในการพัฒนาทองถ่ินและพัฒนาอาชีพทางเลือกเพ่ือการ
พ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดี มีวินัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเหตุผล     
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถปรับตัวในการทํางานและอยู
รวมกับผูอ่ืนไดดีภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูและบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถเปน
นักจัดการชุมชนได 

1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถนําความรูในการวิจัยมาประยุกตใชในการ
พัฒนาชุมชนและองคกรไดอยางเปนระบบ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาชุมชนให

มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความตองการของผูมี
สวนไดเสียและทองถ่ิน 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของทองถ่ินเพ่ือเปนขอมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางและประเมินพัฒนา
หลักสูตร 

3. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และองคกรภายนอกในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนและ

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรในแตละป 

2. รายงานการประชุมการพัฒนา
หลักสูตร 

3. รายงานการพัฒนาผูเรียนท่ีมี
หนวยงาน/องคกรภายนอกเขา
รวมกิจกรรม 

4. นักศึกษาอยางนอยรอยละ 95 
ผานการประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 



7 
 

 

 

 

 

แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
พัฒนานักศึกษา 

4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 

5. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 
จากระดับ 5 

2. พัฒนาทรัพยากรสายผูสอนเพ่ือ
สนับสนนุการเรียนรูของนักศึกษา 

1. อาจารยใหมตองผานการอบรม
หลักสูตรเบื้องตนเก่ียวกับเทคนิค
การสอน การวัดและประเมินผล 

2. อาจารยทุกคนตองมีกิจกรรมและ
เขารวมการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้ 
เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท่ีผูสอนจะตองสามารถวัด
และประเมินผลไดเปนอยางดี 

1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดําเนินการ 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

                ภาคเรียนท่ี 1  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

                ภาคเรียนท่ี 2  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
นักศึกษาท่ีสนใจเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาสวนใหญเปนบุคคลในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงบางคนมี
ปญหาเรื่องความพรอมในทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ทักษะทางตัวเลข เปนตน 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

สําหรับนักศึกษาใหมท่ีมีปญหาความพรอมดานทักษะพ้ืนฐานในการเรียน มหาวิทยาลัย
และหลักสูตรไดจัดใหมีการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทักษะในดานตางๆ กอนเขาเรียนใน
ภาคการศึกษาแรก และการพัฒนาทักษะของผูเรียนในดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 160 160 160 160 160 
ชั้นปท่ี 2   160 160 160 160 
ชั้นปท่ี 3     160 160 160 
ชั้นปท่ี 4       160 160 
รวมจํานวนนักศึกษา 160 320 480 640 640 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา       160 160 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 ตอภาค
การศึกษา 

2,720,000 5,440,000 8,160,000 10,880,000 10,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คน
ละ 700 บาท 

112,000 24,000 36,000      48,000       48,000 

รวมรายรับ 2,832,000 5,664,000 8,496,000 11,328,000 11,328,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจาย  (หนวย  : บาท) 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคงคลัง รอยละ 20 566,400 1,132,800 1,699,200 2,265,600 2,265,600 
รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย รอยละ 40 

1,132,800 2,265,600 3,398,400 4,531,200 4,531,200 

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40 

1,132,800 2,265,600 3,398,400 4,531,200 4,531,200 

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  

แบบชั้นเรยีน 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา   125   หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 125 หนวยกิต โดยมีสัดสวน หนวยกิตแตละหมวดวิชา
และแตละกลุมวิชาดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                        ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                          ไมนอยกวา      12 หนวยกิต 
  
       1) บังคับเรียน     10  หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu for Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
Melayu for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 

 
        2) เลือกเรียน  ไมนอยกวา    2 หนวยกิต         

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 
Development of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 
 

2(1-2-3) 



11 
 

 

 

 

 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

   
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(1-2-3) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life 
 

2(1-2-3) 

   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 
 
 
 

2(1-2-3) 
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   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน  84 หนวยกิต 

2132101 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน 
Theory  and Principles of  Community  Development 

3(3-0-6) 

2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน  
Ethics in Community Development 

3(2-2-5) 

2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Social  and  Cultural  Change 

3(3-0-6) 

2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  
Civic Education 

3 (2-2-5) 

2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน* 
Process of Community Development 

3(2-2-5) 

2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน* 
Community Development Administration 

3(3-0-6) 

2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* 
Sufficiency  Economy 

3(2-2-5) 

2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียน 
Community Development Comparative in ASEAN 

3(3-0-6) 

2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน 
Social  Welfare in Community 
 
 
 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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2132210 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน*  
Innovation for Community Development 

3(3-0-6) 

2132211 การพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development 

3(3-0-6) 

2132212 การบริหารจัดการเครือขาย 
Network Management 

3(2-2-5) 

2132213 ภูมิปญญาทองถ่ินไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน  
Thai Local Intelligence for Community Life 

3(2-2-5) 

2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน*  
Policy and Community  Development  Planning 

3(2-2-5) 

2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 
Leadership  in  Community  Development 

3(3-0-6) 

2132216 การจดันนัทนาการในชุมชน  
Recreation in Community   

3(2-2-5) 

2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม*  
Development in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

2132318 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน  
Self-Reliance Community Economy and Community 
Enterprise Operation 

3 (2-2-5) 

2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 
Rural Development and Urban Community 

3(3-0-6) 

2132320 วิทยากรกระบวนการ 
Facilitator  for Community  Development                                                  

3(2-2-5) 

2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 
Volunteerism and Social Development 

3(2-2-5) 

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 
Good  Governance  in  Community Development 

3(3-0-6) 

2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 
Research  Methodology in Social Sciences 

3(2-2-5) 

2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี* 
Community Management through Peace 

3(2-2-5) 

2132425 การจัดการตนเองของชุมชน * 
Self-Management of Community 

3 (2-2-5) 

   
   

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
Community Funds Management for local 
development 

3(2-2-5) 

2132427 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร    
Statistics  and Data Analysis in Social  Sciences  

3(2-2-5) 

2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 
Seminar  in  Community  Development 

3(2-2-5) 

   
   2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   5  หนวยกิต 

2132429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
Professional  Experience  in  Community  
Development 

5(450 ชั่วโมง) 

 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                                                        6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
ปท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132101 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3(2-2-5) 

รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
 2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุมประเทศ

อาเซียน 
3(3-0-6) 

รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน 3(2-2-5) 
 2132210 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2132211 การพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 2132212 การบริหารจัดการเครือขาย 3(2-2-5) 

รวม 18  หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132213 ภูมิปญญาทองถ่ินไทยกับการดํารงชีวิตใน

ชุมชน  
3(2-2-5) 

 2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 2132216 การจดันนัทนาการในชุมชน  3(2-2-5) 

รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวฒันธรรม  3(3-0-6) 
 2132318 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการประกอบ

วิสาหกิจชุมชน  
3(2-2-5) 

 2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 2132320 วิทยากรกระบวนการ  3(2-2-5) 

รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
 2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 3(2-2-5) 
 2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หนวยกิต 

รวม 18  หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132425 การจัดการตนเองของชุมชน  3(2-2-5) 
 2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
 2132427 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร    3(2-2-5) 
 2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

รวม 12  หนวยกิต 
 
 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2132429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 5(450 ชั่วโมง) 

รวม 5  หนวยกิต 
 
          3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 

    1) บังคับเรียน           10 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                            2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 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  

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                             2(1-2-3) 
Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง 
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  

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู                              2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง  พูด  อาน เขียน  ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือ
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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2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                                                          2(1-2-3) 
Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน
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 

 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู                                2(1-2-3) 

Melayu for Communication and Learning Development  
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝก
สนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1                                                   2(1-2-3) 

English for Communication 1 
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

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 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                                                   2(1-2-3) 
Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ
เขียนเ พ่ือให เ กิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ  ท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การ
วิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือ
นําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานและการใช
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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                                                   2(2-0-4) 

Principles of Reading and Writing Thai Words 
หลักเกณฑตาง ๆ  ในการอานและเขียนคําไทย  ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอาน

และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคําท่ีมัก
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

พูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
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 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                                    2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย

สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ี
ถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ 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 

 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                                                                    2(1-2-3) 

Basic Melayu  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

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 

 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                                                      2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  บทสนทนาท่ีใช ใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน
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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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                                                      2(1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ 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 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2                                                       2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

สถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข                                                     2(1-2-3) 

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น

คุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคํา
สอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู
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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2100113 สุนทรียวิจักขณ                                                    2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวน
ทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต ปรัชญาวาดวยความงาม  
ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด 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 

 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                                                 2(1-2-3) 

Information for Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

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 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                                                            2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก    
ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตท่ีถูกตอง ดีงาม เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 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 

 
2100119 การพัฒนาตน                                                                           2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย 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 

 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                                                                   2(1-2-3) 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีต
ศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขา
สูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน                                                     2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 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 

 
2150102 การจัดการทางสังคม                                                     2(2-0-4) 

Social Management  
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

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 

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                                                          2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของ

ทักษะชีวิต โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

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, self-
management 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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2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                                                               2(1-2-3) 
Skills for Life   

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอ่ืน 
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือ
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 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                                               2(1-2-3) 

Life and Thai Culture 
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ

มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและ
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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                         2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 

 
 
 



27 
 

 

 

 

 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                              2(1-2-3) 

Information Technology in Daily Life 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 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 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                        2(1-2-3)    

Science in Daily Life 
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน

บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชใน
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 

 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                     2(1-2-3) 

Sports for the Quality of Life Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน
กีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
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การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
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          89 หนวยกิต 

 2.1  กลุมวิชาเฉพาะดาน     84 หนวยกิต 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2132101 ทฤษฎแีละหลักการพัฒนาชุมชน                                                     3(3-0-6) 

Theory  and Principles  of  Community  Development 
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมาย อุดมการณ และเปาหมายของการ

พัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและการนําไปใชในการพัฒนา
ชุมชน โดยมุงเนนความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเปนหลัก 
ท้ังในภาพรวมและเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

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 ของคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  

แนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักศาสนา พุทธ คริสต และอิสลามท่ีสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักพัฒนา ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนท่ี  

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 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                                           3(3-0-6) 
Social  and  Cultural  Change 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และปจจัยท่ีเปนมูลเหตุกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม  วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย โดยเนน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน การขับเคลื่อนทางสังคมโดยภาคประชา
สังคม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยคุปจจุบัน 

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 คุณลักษณะท่ีสําคัญของความเปน

พลเมือง บทบาทหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอสังคม กระบวนการปลูกฝงจิตสํานึกและการเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและพลเมืองโลกหลากหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปราย
กรณีศึกษาตางๆ ศึกษาดูงาน และนักศึกษาตองจัดทําโครงการรณรงคสรางจิตสํานึกใน
ประเด็นท่ีสนใจ 

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 ข้ันตอน กระบวนการพัฒนาชุมชน 7 ข้ันตอน การกําหนดแนว

ทางการพัฒนาชุมชนโดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกข้ันตอน ท่ี
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 และหลักการบริหารท่ัวไป งานพัฒนาเด็ก สตรี 

เยาวชน อาชีพ อาสาสมัครและสิ่งแวดลอม บทบาทขององคกรทองถ่ินและองคกรชุมชนใน
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การบริหารงานพัฒนาชุมชน การเปนนักจัดการชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน การประสานงานและการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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
งานพัฒนาชุมชน การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 
และการฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือความพอเพียง 

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 หลักการและกลยุทธในการพัฒนาชุมชนของกลุมประเทศ

อาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนระหวางกลุมประเทศอาเซียน และความรวมมือ
ในการพัฒนาแบบองครวมของกลุมประเทศอาเซียน โดยเนนความรวมมือในการพัฒนากับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

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 แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงคและความเปนมาของการจัด
สวัสดิการชุมชน กลุมเปาหมายและความจําเปนในการจัดสวัสดิการชุมชน วิธีการจัด
สวัสดิการในชุมชน บทบาทของนักพัฒนาในการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาการจัด
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 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน                                                       3(3-0-6) 

Innovation for Community Development 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความจําเปน องคประกอบในการสรางนวัตกรรม 

หลักการสําคัญ ข้ันตอนการสรางนวัตกรรม เปาหมายและการเสริมสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูของชุมชน โดยใชกรณีตัวอยางการเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชนท่ีประสบ
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 การพัฒนาท่ีย่ังยืน                                                                      3(3-0-6) 

Sustainable Development 
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติสังคม และ

เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรในชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน บทบาทของ
องคกรชุมชน และเครือขายในการบริหารการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาแบบมีสวนรวม
ของประชาชนสูเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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 แนว คิด  ขอบขาย  รูปแบบ ความสํา คัญของ เครือข าย 
องคประกอบ กระบวนการในการสรางและบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือประยุกตใชในการ
พัฒนาชุมชน ฝกปฏิบัติกรณีศึกษาการบริหารจัดการเครือขายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
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
ทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการวางแผนงาน 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 
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2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน                                             3(3-0-6) 
Leadership  in  Community  Development 

ความหมาย  คุณลักษณะ ประเภทและบทบาทของภาวะผูนํา และปจจัยท่ี
กอใหเกิดภาวะผูนํา  แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเปนผูนํา  การสรรหาและการ
พัฒนาภาวะผูนําในชุมชน  ความสัมพันธระหวางผูนําในชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน ตัวอยาง
ของผูนําในงานพัฒนาชุมชนท้ังในประเทศและตางประเทศ  

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

ฝกพูดในท่ีชุมชน รูปแบบ  วิธีการ การฝกทักษะในการจัดนันทนาการ และการพูดในท่ี
ชุมชน โดยใชเทคนิคท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในรูปแบบตางๆ    

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
อ่ืนๆ การดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต กระบวน
ทัศนในการนําหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาชุมชน  

Definitions, 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 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน                       3(2-2-5) 
Self-Reliance Community Economy and Community Enterprise 
Operation 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
กลุม/องคกรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง องคประกอบและการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ฝกปฏิบัติ
ศึกษากรณีตัวอยางวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 

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 การนํารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมมา
ใชในการพัฒนาท้ังในชนบทและชุมชนเมือง การวางแผน การกําหนดทิศทางของการพัฒนา 
รวมถึงกรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบท และชุมชนเมืองท่ีนาสนใจ 

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 แนวคิด หลักการ และทักษะตางๆของการเปนวิทยากร 

กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการจัดเวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การใชเทคนิค
และเครื่องมือในการจัดเวทีประชาคม พรอมท้ังฝกปฏิบัติจัดเวทีประชาคมและการเปน
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 แนวคิด หลักการและทักษะในการทํางานอาสาสมัคร โดย
ครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัคร พัฒนาการของงานอาสาสมัครและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขององคกรอาสาสมัคร ท้ังในและตางประเทศ และการ
พัฒนาตนเองเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในวิธีคิด วิธีการทํางานอาสาสมัคร ฝก
ปฏิบัติโครงการจิตอาสา ซ่ึงเปนรากฐานในการพัฒนาสํานึกอาสาสมัครและการบําเพ็ญ
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 self-
development 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  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาล ศึกษากรณีการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีใชหลักธรรมาภิบาล 

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 แนวคิด รูปแบบ และประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร 
วิธีการและกระบวนการในการทําวิจัยทางสังคมศาสตร รวมท้ังฝกปฏิบัติการเขียนรายงาน
การวิจัยประกอบดวย สวนนํา ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การออกแบบการ
วิจยั 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 ข้ันตอนและวิธีการจัดการชุมชน  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 องคประกอบท่ีสําคัญ กระบวนการเรียนรูและการ
จัดการตนเองของชุมชน โดยฝกปฏิบัติศึกษากรณีชุมชนตัวอยางท่ีมีการจัดการตนเองใน
ทองถ่ิน 

Definitions, concepts, theories, key elements, learning process 
and self-management of community by case study of local communities 
with self management 

 
2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น                                           3(2-2-5) 

Community Funds Management for local development 
ความหมาย แนวคิด ความเปนมา หลักการและวิธีการ โครงสราง ประเภท 

การจัดต้ัง การดําเนินงานและบทบาทของทุนชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับ
หลักศาสนา ศึกษากรณีการจัดการทุนชุมชนในทองถ่ิน 

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

วิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและฝกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย
ประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการศึกษา และองคประกอบอ่ืนๆของ
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 
หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทางสรางรูปแบบการพัฒนาชุมชนท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
21532429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน                               5(450 ช่ัวโมง) 

Professional  Experience  in  Community  Development  
ใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชน/

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 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.นางศรีประไพ  อุดมละมุล 
อาจารย 
3-7299-00133-26-7 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร  

2547 
 

2516 

15 15 15 15 15 

2.นายเวคิน  วุฒิวงศ 
อาจารย 
3-9599-00533-32-8 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพ่ือ
พัฒนาชุมชน) 
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
วิทยาลัยครยูะลา  

2541 
 

2538 
2537 

15 15 15 15 15 

3.นายซูลฟกอร  มาโซ 
อาจารย 
3-9506-00280-36-1 

ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการ
พัฒนา) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

2547 
 

2542 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวจริยา  วงศกําแหง  
อาจารย 
3-9499-00260-41-1 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพ่ือ
พัฒนาชุมชน) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร  
สถาบันราชภฏัยะลา 

2551 
 

2547 

15 15 15 15 15 

5.นางสุพัตรา  รุงรตัน  
อาจารย 
3-9003-00312-59-4 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย   

2553 
2547 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.นางสาวนินุสรา  มินทราศักดิ ์
อาจารย 
1-9599-00021-74-6 

M.HSc. (Political Science) 
 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
 

Inter National Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร  

2553 
 
 

2549 
 

15 15 15 15 15 

2.นายสุไลมาน  หะโมะ 
อาจารย 
1-9506-00006-12-3 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2555 
 

2549 

15 15 15 15 15 

 
 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย / สถาบัน  ป พ.ศ. 
1. นางสาวดาเรศ  ชูยก รปด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 
2558 

2. นายพินัย  แกวจันทร  ปวส. แผนกชางกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2520 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชน/

หมูบาน โดยใหนักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน ทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะห
ปญหา จัดทําแผนงานโครงการและปฏิบัติงานตามโครงการโดยใชกระบวนการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพของนักพัฒนา โดยใหนักศึกษา
ฝกภาคปฏิบัติในชุมชน ในภาคเรียนสุดทายของชั้นปท่ี 4 โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยนิเทศก เปนระยะเวลา 15 สัปดาห 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
4.1.1 สามารถประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของพ้ืนท่ีฝกประสบการณได 
4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีภาวะผูนําในการทํางาน           
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
4.1.3 สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข ในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับชุมชนท่ีฝกประสบการณวิชาชีพได 
 

 4.2 ชวงเวลาท่ีจัดประสบการณ  
ไดจัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามในภาคเรียนท่ี 2 ของแผนการเรียน ชั้นปท่ี 4 

โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

 

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษามลายู
กลาง 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บังคับ
เรียน 2 รายวิชา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรมเพ่ิมเติม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ

เรียน 1 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม

เพ่ิมเติม 
3) นอกจากตองเรียนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป

แลว หลักสูตรยังกําหนดใหนักศึกษาตองเขา
รวมการฝกอบรมทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหสามารถนํามาปรับใชในการ
เรียนทุกรายวิชา 

4) ทุกรายวิชาท่ีมีการกําหนดใหใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

5) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) การสังเกต 
2) การประเมินการเขารวม

กิจกรรม 
3) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม

กลุม 
4) การใชสื่อสารสนเทศในกิจกรรม

การเรียนการสอน 
5) การเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

3) มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ 1 ชิ้นงาน 
และใหมีโครงการชวยประชาชนในทองถ่ินท่ี
ประสบภัยตามโอกาส และนําเสนอการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
 

นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4) ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ การวางตัวใน
สังคมทุกรายวิชา และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1) การนําเสนองานในรายวิชา 
2) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม

กลุม 
5) ดานภาวะผูนํา และความ

รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

1) กําหนดใหมีรายวิชาท่ีนักศึกษาตองทํางานเปน
กลุม และมีหัวหนากลุมในการทํารายงาน
ตลอดจนนําเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก
กลุมท่ีดี 

 

1) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม 

2) การนําเสนองานกลุม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
2) มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียน

กันเปนหัวหนากลุมในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือ
ฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในหนาท่ีและ
มีภาวะผูนํา 

3) มีกติกาในการสรางวินัยในตอตนเอง เชน การ
แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเขา
เรียนตรงเวลา การเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายตรงเวลา 

4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการสงเสริม
ภาวะผูนํา 

6) ทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง 

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูดวยตนเองโดยใชการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

1) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม 

2) การสังเกต 
7) ความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

จัดรายวิชา “การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม” 
และ “การจัดการชุมชนโดยสันติวิธ”ี  

การสอบวัดผล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
         2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
ในการ เรียน ตรงตอเวลา
ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน
และสูงาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของ

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะให
นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตาม
ระเบียบของ มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเองสถาบัน และสังคม
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี(Dialectics) ใน
ประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ  

 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุม เพ่ือน 
3) วัดและประเมินจากผลงาน

กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเขา

รวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
ความเปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน
ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ 
(Interactive action learning) 

4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

 
 2.1.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง

ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู  

2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณา
การความรู และการ
ประยุกตความรู 

3) มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมี
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  บูรณาการความรู 
และประยุกตใชความรูตามหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ี
หลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย 
การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็น
ท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

   ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน      

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน การศึกษา

คนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถใชทักษะการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ คิด 
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล  
และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
ชีวิตประจําวันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

 

  การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและ
การแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม ใน
สถานการณท่ัวไปโดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เชน การอภิปรายกลุม การใชกรณีศึกษา การ
โตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกม เปนตน  

 

การประเมิน เปนการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แกไขปญหา เชน 
1) การสอบวัดความสามารถใน 

 การคิดและแกไขปญหาโดยใช 
 กรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

เพ่ือสรางประโยชนตอ
ตนเองและสังคมได  

 

2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิด 
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

ผูอ่ืนไดท้ังในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง 
ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ
ตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
กับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางาน
เปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 

 3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความ
รับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

1) การประเมินความสามารถใน 
การทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน  
และทีมงานอยางมี 
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

2) การประเมินผูเรียนในการ แสดง
บทบาทของการเปน ผูนํา และผู
ตาม  ในสถานการณ การเรียนรู 
ตามวัตถุประสงค 

3) ประเมินผลจากการจัด กิจกรรม
และการเขารวม กิจกรรมของ
นักศึกษา 

 
 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง

ความสามารถในการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดอยาง

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลท้ัง
การพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน 
ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

2) การจดัประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรยีนการสอน โดย
ใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟงจาก
แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
เหมาะสม 

3) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
วิเคราะหตัวเลข แปรผล
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปน
พ้ืนฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมี
ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือการแสวงหา
ความรู 

การสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก  
สารสนเทศและฝกทักษะการ  นําเสนอ
ขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับผูฟง และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

 
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล 

โดยใชขอสอบ การทํารายงาน 
กรณีศึกษา และการวิเคราะห
ขอมูลผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 

 

 
        2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

2) แสดงออกถึงการมีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย 
เสียสละ รับผิดชอบ ตอ
ตนเองและสังคม 

3) แสดงออกถึงความเปน
พลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค 
มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของ
มนุษย 

4) แสดงออกถึงการมีภาวะ
ความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

1) ใหความสําคัญกับวินัย การตรงตอเวลา การสง
งานภายในเวลาท่ีกําหนด 

2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 
กรุณา และความเสียสละ 

3) สอดแทรกความซ่ือสัตยตอตนเอง และสังคม 
4) เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับของ

องคกรและสังคม 
6) สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
7) ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8) ใชกรณีศึกษาและการอภิปราย 

1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
ตรงเวลา การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ตามเวลาท่ีกําหนด 
และการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา 

2) ประเมินจากการมีวินัยและ
ความพรอมเพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ประเมินจากความรับผดิชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
มีจิตสาธารณะ สามารถ
ขจัดความขัดแยงในองคกร
และสังคมได โดยยึดหลัก
ความถูกตอง และความ
สมานฉันท 

 
 2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถปฏิบัติงานได

ถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนบูรณาการความรู
และประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

2) แสดงออกถึงการมีความรู
และทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

3) สามารถใชองคความรูใน
การวิจัย เพ่ือการพัฒนา
งาน และองคกรได 

4) สามารถปฏิบัติงานใน
ลักษณะท่ีเปนองครวม โดย
ยึดหลักการมีสวนรวมกับ
องคกรท่ีเก่ียวของ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดองคความรู 

2) มอบหมายใหทํารายงานเดี่ยวและ/หรือรายงาน
กลุม และนําเสนอหนาชั้นเรียน 

3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง  
4) จัดใหมีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
5) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณ

จําลอง 
6) ใหนักศึกษาปฏิบัติการโดยนําหลักการทาง

ทฤษฎีมาประยุกตใช 
7) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐาน 

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 กลยุทธการประเมินผล 

1) แสดงออกถึงความรอบรู 
เทาทันเหตุการณและ
สถานการณในปจจุบัน 

2) แสดงออกถึงการมี
กระบวนการคิด วิเคราะห 
อยางมีวิจารณญาณ และใช
เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร 

3) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคนหาความจริงโดย
ใชกระบวนการวิจัย 

4) สามารถปรับใชนวัตกรรม
ทางสังคมใหเหมาะสมกับ
สภาพทางสังคม 

5) มีความเขาใจในบริบททาง
สังคม วิเคราะหปญหาและ
กําหนดแนวทางแกไขได
อยางถูกตอง 

1) ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาโดยเริ่มตนจากปญหาท่ีงายและเพ่ิม
ระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ ตองจัดให
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยการแกปญหาจากสถานการณจําลองท้ังใน
และนอกชั้นเรียน 

3) ใหมีการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานตางๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปนการเรียนรูและได
ฝกประสบการณในการแกปญหาจาก
สถานการณจริง 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
และการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใชการสอบถามและ
แบบทดสอบ การประเมินจาก
รายงานผลการฝกปฏิบัติงานใน
สถานท่ีฝกประสบการณ เปนตน 
 

 
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถปรับตัวและอยู

รวมกันกับผูอ่ืนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได 

2) แสดงออกถึงการเปน
แบบอยางท่ีดี มีความ
รับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนเองและสังคม 

3) แสดงออกถึงความเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี ตลอดจน
สามารถทํางานเปนทีมได 

 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาโดยใหนักศึกษา
ไดเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การ
เขาใจในวัฒนธรรมองคกรและทักษะในการใช
ชีวิตรวมกันในสังคมในรายวิชาตาง ๆ 
 

ประเมินจากพฤตกิรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกระหวางนักศึกษาดวยกัน
รวมท้ังระหวางนักศึกษากับ
อาจารยในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
4) แสดงออกถึงการมีทักษะใน

การสื่อสาร และสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้นํา
สังคมได 

  
 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถวิเคราะหขอมูล

ขาวสาร และสามารถ
เลือกใชสื่อในการสื่อสารได
อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษา ท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายูกลาง 

4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลข สถิติ และการแปร
ผลเพ่ือการนําไปใช
ประโยชน 

จัดใหมีกิจกรรมการเรยีนรูในรายวิชาตาง ๆ โดย
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงใน
สถานการณท่ีหลากหลาย ตลอดจนใหนักศึกษา
ไดฝกการนําเสนออยางเปนระบบ ภายใตการ
กํากับดูแลและชี้แนะของอาจารยผูสอนในแตละ
รายวิชาและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

1) ประเมินจากเทคนิคการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจน
ความสามารถในการอางอิง
เหตุการณ สถานการณ และ
ตัวเลขทางสถิติตางๆ ท่ีสามารถ
ใชในการสนับสนุนขอมูลท่ี
นําเสนอได 

2) ประเมินจากความสามารถใน
การวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ 
ท่ีมีการนําเสนอในชั้นเรียน โดย
การอธิบาย และหรือการ
อภิปราย ดวยประเด็นท่ี
นาสนใจ 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 
 3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  

(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน 

อดทน และสูงาน 
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(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.1.2 ดานความรู 

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต

ความรู 
(3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา

ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ

ตอสังคม 
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได

อยางเหมาะสม 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 
 

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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู 
l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู 
l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   l l ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   l l l ¡ ¡ l ¡ ¡ l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอา

ภาษาอังกฤษ 
l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและ
การเขียน 

l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 

 
 

l ความรับผดิชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 
 

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  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡ ¡ 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  l l ¡ ¡ ¡ l l ¡ l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ 
2100112 วิทยาการแหงความสุข l l l ¡ ¡ l l l l ¡ l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
2100113 สุนทรียวิจักขณ l l l ¡ l l l l l l l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต l l l ¡ ¡ l ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ ¡ ¡ l 

2100118 ความจริงของชีวิต     l  ¡  l ¡ l ¡ ¡ l    l ¡ 
2100119 การพัฒนาตน    l  ¡  l ¡  l ¡ ¡ l    l ¡ 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   l l l ¡ ¡ l l l l l l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
2150101 สังคมภิวัตน l l l ¡ l l l l l ¡ l l l ¡ ¡ ¡ ¡ 
2150102 การจัดการทางสังคม l l l l l l l l l l l l l ¡ ¡ ¡ ¡ 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ l l l l l l l l l l l l l l l l ¡ 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   l l l ¡ ¡ l l l l ¡ l l ¡ l ¡ l ¡ 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   l l l ¡ ¡ l l l l ¡ l l ¡ l ¡ l ¡ 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ l l ¡ ¡ ¡ l ¡ 

 
 

 

l ความรับผดิชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 
 

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 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต l l l l ¡ l l l l ¡ l l l ¡ ¡ l ¡ 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน l l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ l l ¡ ¡ l ¡ l 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  ¡ l ¡ l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ l ¡ ¡ l ¡ l 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ l l ¡ ¡ l 

 
 

l ความรับผดิชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการพัฒนาชุม 
(2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอ

ตนเองและสังคม 
(3) แสดงออกถึงความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย 
(4) แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีจิตสาธารณะ สามารถ

ขจัดความขัดแยงในองคกรและสังคมได โดยยึดหลักความถูกตอง และความ
สมานฉันท 

3.2.2 ดานความรู 
(1) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการความรูและ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
(2) แสดงออกถึงการมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

พัฒนา 
(3) สามารถใชองคความรูในการวิจัย เพ่ือการพัฒนางาน และองคกรได 
(4) สามารถปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนองครวม โดยยึดหลักการมีสวนรวมกับ

องคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ 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) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได 
(2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและ

สังคม 
(3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 
(4) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้นํา

สังคมได 
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3.2.5 ดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถเลือกใชสื่อในการสื่อสารไดอยาง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
(2) สามารถประยุกต ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษา ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

มลายูกลาง 
(4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือการนําไปใช

ประโยชน 



 

 

 

55 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู�รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ด�านความรู� 
 

3. ด�านทักษะทางป*ญญา 
 

4. ด�านทักษะ
ความสัมพันธ-ระหว�าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด�านทักษะการ
วิเคราะห-เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
5 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

หมวดวิชาเฉพาะ 

2132101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132104 พลเมืองกับความรับผดิชอบต/อสังคม  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ/มประเทศอาเซียน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132210 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132211 การพัฒนาที่ยั่งยืน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
 
 
 
 
 

� ความรับผดิชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู�รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต�อ) 
 

รายวิชา 

1. ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ด�านความรู� 
 

3. ด�านทักษะทางป*ญญา 
 

4. ด�านทักษะ
ความสัมพันธ-ระหว�าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด�านทักษะการ
วิเคราะห-เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
5 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

2132212 การบริหารจัดการเครือข/าย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132213 ภูมิป:ญญาท�องถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132215 ภาวะความเป?นผู�นําในงานพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132318 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132320 วิทยากรกระบวนการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132324 การจัดการชุมชนโดยสนัติวิธี � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 

 � ความรับผดิชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู�รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต�อ) 

รายวิชา 

1. ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ด�านความรู� 
 

3. ด�านทักษะทางป*ญญา 
 

4. ด�านทักษะ
ความสัมพันธ-ระหว�าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด�านทักษะการ
วิเคราะห-เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
5 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

ข�อ 
1 

ข�อ 
2 

ข�อ 
3 

ข�อ 
4 

2132425 การจัดการตนเองของชุมชน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132426 การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132427 สถิติและการวิเคราะหAข�อมูลทางสังคมศาสตรA    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2132429 การฝCกประสบการณAวิชาชีพการพัฒนาชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
� ความรับผดิชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,4) วาผลการเรียนรูท่ี

กําหนดสอดคลองกับการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือไม 
2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
2.3 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกอนประกาศผลสอบ 
2.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ              

ซ่ึงคณาจารยและผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีฝกประสบการณเปนผูประเมินผล 
2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา (มคอ.5,6) 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอท่ี 34 และฉบับท่ี 2 ขอท่ี 5 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูและเขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบตอผลการ

เรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูใหคําแนะนําในเรื่อง
ตางๆ   

1.2 มอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหอาจารยใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
หลักสูตร คูมือนักศึกษาและคูมืออาจารย  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 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 เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย การ

รวมเครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย 
2.3 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
2.4 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชา และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
2.5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย โดยใหศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในระดับสูง

ข้ึน 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการจัดการศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดย
ประธานหลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการในแตละสวนใหมี
คุณภาพ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในรอบการประชุมรายเดือนของหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากระดับ
คะแนนผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ของแตละรายวิชา โดยมีการพิจารณา
ความเหมาะสมในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสิ้นภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการทวน
สอบผลการเรียนรูแตละรายวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.2 
โดยแตงต้ังกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 5 
คน และกรรมการทวนสอบท่ีมาจากบุคคลภายนอกหลักสูตร จํานวน 2 คน กรรมการทวนสอบได
ดําเนินการทวนสอบรายวิชาตางๆท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว และสรุปเปนรายงาน 

อยางไรก็ตาม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนยังไดดําเนินการศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิต
เพ่ือนํามาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงาน 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการในการรับและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาใหเปนตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร  โดยไดมีการจัดประชุมวางแผนระดับคณะเก่ียวกับการกําหนดแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแตละป และแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2551–
2565 (แผนการรับนักศึกษา 15 ป) เสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือ
ทราบและอนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และหลักสูตรไดประชาสัมพันธหลักสูตร
เพ่ือกระตุนใหนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดการรับรู และสนใจท่ีจะเขา
ศึกษาตอ  มีกระบวนการสอบความรูความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ ประกาศ
รายชื่อผูสอบผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรการพัฒนาชุมชนไดขับเคลื่อน
ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาไว
ใน มคอ.2 คือ จบมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกสาขาวิชา และดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบและ
กลไกการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีระบบรับนักศึกษา 2 ระบบ 
คือ ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก ซ่ึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ 
เชน คณะกรรมการพิจารณาผูไดโควตา คณะกรรมการรับสมัครสอบ คณะกรรมการออก
ขอสอบ คณะกรรมการกํากับการสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ โดยอาจารยในหลักสูตร
มีสวนรวมในการกํากับการสอบและการสอบสัมภาษณ 

 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดแผนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขา

ศึกษา โดยมีการใหความรูทางดานภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาไทย และมีคูมือ
นักศึกษาเพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มีการ
ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประกอบดวย  

3.2.1 หลักสูตรไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษามีความเขาใจในดาน
การเรียน การดํารงอยูในมหาวิทยาลัย 
3.2.2 หลักสูตรไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา ซ่ึงจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.3 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
ในการสงเสริมและการพัฒนานักศึกษานั้น หลักสูตรมีการควบคุมดูแล การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน             
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ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษา
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหลักสูตรไดขับเคลื่อนระบบอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้   

3.3.1 เสนอรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย  โดย
หลักสูตรไดประชุมเพ่ือกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมเรียน และดําเนินการ
สงรายชื่อไปตามลําดับข้ันตอนของระบบอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษา
ทุกชั้นปตองพบนักศึกษาตามแผนใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือแนะนําและ
แนะแนวทางดานการเรียนและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
3.3.2 หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตรเปนท่ีปรึกษาของนักศึกษา มีเอกสาร
ตารางเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาทางดานตางๆ 
3.3.3 หลักสูตรมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทาง facebook และเว็บ
ไซด ของหลักสูตรเพ่ือใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันใชเปนชองทางในการติดตอ 
รวมท้ังขอคําปรึกษาจากหลักสูตร  

 3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ระดับปริญญาตรี โดยมีการประเมินผล
และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ซ่ึงหลักสูตร ไดรวมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหสอดคลองกับการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย 

 
4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

 4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความ

จําเปนและขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร

ภายใตหลักการมีสวนรวม โดยยึดหลักการดําเนินงานตามองคประกอบมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงมี
กระบวนการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรเปนประจําทุกป 

 หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ โดยคํานึงความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษาได 

 หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาวิธีการเรียนรูของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีแนวทางการบริหารบุคลากรและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 

 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 
2) การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนตองไดรับการ
อบรมใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร 
การจัดเตรียมความพรอมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ภายใน 1 ปหลังจากไดรับการบรรจุแตงตั้ง 

  6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ท้ัง

งบประมาณแผนดินและงบรายได  เ พ่ือจัดซ้ือหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยูแลว หมายเหตุ 

1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 หอง 
5 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
3 หอง 
2 หอง 
1 หอง 
6 หอง 
44 หอง 
17 หอง 
20 หอง 
6 หอง 

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 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5 หอง 
7 หอง 
1 หอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

3 หองประชุมสัมมนา 
หองประชุม 1          ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2          ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3          ขนาดจุ 400 คน 
หองประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
หองประชมุซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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6.3.2 อุปกรณการสอน 
  6.3.2.1 อุปกรณการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 2 
2 เครื่องฉายภาพ  2 
3 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
คอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผาน
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 ช่ือเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
(1) ภาษาไทย          จํานวน  37 ชื่อเรื่อง 

(2) ภาษาอังกฤษ       จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

  รวม 37 ช่ือเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 
(1)  ภาษาไทย         จํานวน  234 ชื่อเรื่อง 

(2) ภาษาอังกฤษ      จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

  รวม    234 ช่ือเรื่อง 
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          6.3.3.2  ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูลOnline 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) เปนฐานขอมูลท่ี
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ ไดแก 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) ท่ีใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการ
อางอิง (Cited Reference)และรายการอางอิง(Cite Article) ซ่ึง
ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคมี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน 
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 เปนฐานขอมูลท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   
2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เปน
นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 13 
ฐานขอมูล ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการ
บอกรับ เพ่ือใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันท้ัง 78 แหง อาทิ 
ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล ProQuest Dissertation 
ฐานขอมูล ISI Web of Science ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO 
eBooks (Net Library) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single 
Search) 
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2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูล
วารสารฉบับเต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core 
Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาข้ันสูง รวมถึง
หนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ 
ทางดานการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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 ของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการ
รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบนัการศึกษาจากทวีปยุโรป 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 ท่ัวประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ
หนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ท่ี
จําเปน 

     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
6.5.1 สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจาก
ผูสอนและผูเรียน 
6.5.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
6.5.3 สรุปแหลงทรัพยากรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
สื่อและชองทางการเรียนรู เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน 
นอกหองเรียนและเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให มีหองเรียนท่ีมีสื่อ  
อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการเรียน
การสอน การทํากิจกรรมใน
หองเรียน 
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
ต น เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา คนควา หา
ความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการ
ท้ั งหนั งสื อ  ตํ าร า  และสื่ อ
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ 
อุ ป ก ร ณ ท่ี จํ า เ ป น ป ร ะ จํ า
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
จากอาจารยและนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือ ตํารา และ
สื่อดิจิทัลท่ีมีใหบริการและสถิติ
การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทัล 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ กษาต อกา ร ให บริ กา ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ
การฝกปฏิบัติ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1)  คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา(ถามี)    

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครอบ ทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน   ผล
การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8)  คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  คณาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑ
ประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1–5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตังบงชี้ท่ีมี

ผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80 % ของตังบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้

บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  

กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซ่ึงมีรายละเอียดของกล
ยุทธการประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการ
สอนของแตละภาคการศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 

1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน 2 ครัง้ 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 
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวของทาง

การศึกษา 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 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) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป 

(1)  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7) 

(2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554” เปนหลักสูตร “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560” หลักสูตรปริญญาตรีแบบวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการ
ปรับปรุงได ดังนี้ 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)  

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Community 

Development)B.A. (Community 
Development) 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑติ (การพัฒนาชุมชน) 

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Community 

Development) B.A. (Community 
Development) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีองคความรู คูคุณธรรม นําภูมิปญญา 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และสามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี และมั่นคง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีองคความรู คูคุณธรรม เปนนัก

จัดการชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูคูทักษะ มีภาวะความ

เปนผูนํา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม ดํารงตนอยูในหลักความพอเพียง 

4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรูความสามารถดานการ
พัฒนาชุมชน สามารถนําความรูดานวิชาการและ
ทักษะตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศ ไป
บูรณาการใชในการพัฒนาทองถ่ินและพัฒนา
อาชีพทางเลือกเพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมเีจตคติท่ีดี มีวินัย มีความคดิ
ริเริม่สรางสรรค มีเหตุผล มีความรบัผิดชอบ มี
มนุษยสัมพันธท่ีด ีสามารถปรับตัวในการทํางาน
และอยูรวมกับผูอ่ืนไดด ี

4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีวามสามารถนําความรูใน
การวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนและ
องคกรไดอยางเปนระบบ 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูคูทักษะในการ

ปฏิบัติงาน มีภาวะความเปนผูนํา มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ดํารงตนอยูในหลักความพอเพียง 

4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรูความสามารถดานการ
พัฒนาชุมชน สามารถนําความรูดานวิชาการ
และทักษะตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปบูรณาการใชในการพัฒนา
ทองถ่ินและพัฒนาอาชีพทางเลือกเพ่ือการ
พ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมเีจตคติท่ีดี มีวินัย มีความคดิ
ริเริม่สรางสรรค มีเหตุผล มีความรบัผิดชอบ มี
มนุษยสัมพันธท่ีด ีสามารถปรับตัวในการทํางาน
และอยูรวมกับผูอ่ืนไดดภีายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูและบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถ่ิน สามารถเปนนักจดัการชุมชนได 

4.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีวามสามารถนําความรูใน
การวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนและ
องคกรไดอยางเปนระบบ 

ปรับปรุง 
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6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
         ไมนอยกวา 125 หนวยกิต 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       ไมนอยกวา 125 หนวยกิต 

 

7. โครงสรางหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

7.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                 
ไมนอยกวา12 หนวยกิต 

7.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
7.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
7.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 6 หนวยกิต 
 
 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 89  หนวยกิต 
7.2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน 81 หนวยกิต 
7.2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ

วิชาชีพ 8 หนวยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

7. โครงสรางหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

7.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร               
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

7.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                        
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

7.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                         
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

7.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 89  หนวยกิต 
7.2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน 84 หนวยกิต 
7.2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ

วิชาชีพ 5 หนวยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ปรับปรุง 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                   
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.1 บังคับเรียน                        10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                 2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู                 2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู                 2(1-2-3) 
1.2 เลือกเรียน                           2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  
                                                 2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอานภาษาอังกฤษ          2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน 

และการเขียน                     2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.1 บังคับเรียน                        10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
                                                2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร และ

พัฒนาการเรียนรู               2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร และ

พัฒนาการเรียนรู               2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
                                                2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ี
สําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 

 
 

ปรับปรุง 
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตร                 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข          2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ                  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
                                                 2(1-2-3) 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร                  6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน                      2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(2-0-4) 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี                             6  หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
                                                   2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ                           89 หนวยกิต 
1.กลุมวิชาเฉพาะดาน                   81 หนวยกิต 

2153105 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน3(3-0-6) 
 2153106 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน*   3(2-2-5) 
2153107 กระบวนการพัฒนาชุมชน       3(2-2-5) 
2153108 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 
                                                  3(3-0-6) 
2153109 การบริหารงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
2153110 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       3(2-2-5) 

 2153111 การพัฒนาชุมชนในกลุมประเทศอาเซียน* 
                                                  3(3-0-6) 
2153112 การจัดสวัสดิการชุมชน          3(3-0-6) 

 2153113 สันติวิธีศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน*  
                                                  3(3-0-6) 
2153114 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 
                                                  3(3-0-6) 
2153215 ชุมชนศึกษา การวิเคราะหปญหาและ 

กําหนดแนวทางการพัฒนา      3(2-2-5) 
2153216 การพัฒนาท่ียั่งยืน                3(3-0-6) 
2153217 เครือขายการเรยีนรูในงานพัฒนาชุมชน 
                                                  3(2-2-5) 
2153218 ภูมิปญญาไทย                    3(3-0-6) 

 2153219 การจัดนันทนาการในชุมชน*   3(2-2-5) 
2153220 การวางแผนพัฒนาชุมชน        3(2-2-5) 

1.2 เลือกเรียนไมนอยกวา           2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 
                                               2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอานภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน 

และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร2 2(1-2-3) 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข         2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ                 2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูตลอดชีวิต  
                                                2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต              2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต           2(1-2-3) 

3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน                      2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม           2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ  2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต       2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3) 

3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ไมนอยกวา               6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
                                                2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา          89 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาเฉพาะดาน                 84 หนวยกิต 

2132101 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน 
                                                 3(3-0-6) 
2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
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 2153221 การพัฒนาในสังคมพหวัุฒนธรรม*  
                                                   3(3-0-6) 
2153222 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง3(3-0-6) 
2153223 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน 

ชุมชน                                3(2-2-5) 
2153324 วิทยากรกระบวนการ            3(2-2-5) 
2153325 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 
                                                   3(2-2-5) 
2153326 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน3(3-0-6) 
2153327 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร3(2-2-5) 
2153328 กองทุนชุมชนกับการพัฒนาทองถ่ิน 
                                                  3(3-0-6) 

 2153329 การบริหารความขัดแยงในชุมชน*  
                                                  3(3-0-6) 
2153430 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทาง 

สังคมศาสตร                      3(2-2-5) 
2153431 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของ

หลักสตูร 
 

2. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  
    8  หนวยกิต 

2153432 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ 
พัฒนาชุมชน                   3(270ช่ัวโมง) 

2153433 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนา 
ชุมชน                           5(450ช่ัวโมง) 

2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 
                                                 3(3-0-6) 
2132104 พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม  
                                                 3 (2-2-5) 

 2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 
 2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
 2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(2-2-5) 
2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุม 

ประเทศอาเซียน                 3(3-0-6) 
2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน          3(3-0-6) 

 2132210 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
2132211 การพัฒนาท่ียั่งยืน               3(3-0-6) 
2132212 การบริหารจัดการเครือขาย    3(2-2-5) 
2132213 ภูมิปญญาทองถ่ินไทยกับการ 

ดํารงชีวิตในชุมชน               3(2-2-5) 
 2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน 
                                                 3(2-2-5) 
2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 
                                                 3(3-0-6) 
2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน    3(2-2-5) 

 2132317 การพัฒนาในสังคมพหวัุฒนธรรม  
                                                 3(3-0-6) 
2132318 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการ 

ประกอบวิสาหกิจชุมชน         3(2-2-5) 
2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง  
                                                 3(3-0-6) 
2132320 วิทยากรกระบวนการ           3(2-2-5) 
2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 
                                                 3(2-2-5) 
2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 
                                                 3(3-0-6) 
2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร3(2-2-5) 

 2132324 การจัดการชุมชนโดยสนัติวิธี   3(2-2-5) 
 2132425 การจัดการตนเองของชุมชน   3(2-2-5) 
2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนา 

ทองถ่ิน                            3(2-2-5) 
2132427 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทาง 

สังคมศาสตร                     3(2-2-5) 
2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน       3(2-2-5) 
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2.กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
   5  หนวยกิต 

2132429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนา 
ชุมชน                        5(450 ช่ัวโมง) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          6 หนวยกิต 
9. คําอธิบายรายวิชา 

9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุมภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

(1) บังคับเรียน                        10  หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเปน

เครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต 
ประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การ
นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
 
 

9. คําอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุมภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา12 หนวยกิต 

(1) บังคับเรียน                    10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน

เครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต 
ประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปญห าแ ละ แน วท า ง ก า รแก ไ ข ก า ร ใ ช ภ าษ า ใ น
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 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  
 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                      2(1-2-3) 

Speaking and Writing Skills 
Development 
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกวิจารณ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
                                                    2(1-2-3)  

Speaking and Writing Skills 
Development 
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกวิจารณ 

Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, practice of 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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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  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
พัฒนาการเรียนรู                     2(1-2-3) 
English for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ัง

การฟง พูด อาน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ 
การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานท่ีการถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
พัฒนาการเรียนรู                    2(1-2-3) 
English for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ัง

การฟง พูด อาน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ 
การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานท่ีการถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร 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 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
Malay for Communication 
กา ร ใช ภ า ษาม ล า ยู เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ 
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
Melayu for Communication 
การ ใช ภ าษามลายู เ พ่ื อการสื่ อส าร ใน

ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  งาย  ๆ
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 

 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู                    2(1-2-3)  
Malay for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา  การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคท่ีไมซับซอน 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
พัฒนาการเรียนรู                   2(1-2-3)  
Melayu for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายู เ พ่ือการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคท่ีไมซับซอน 

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  

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ไมม ี 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
English for Communication 1 
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคํา
และสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา และ
มารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

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 

วิชาใหม 

ไมม ี 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
Thai for Careers 
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดาน

การฟง การพูด การอานและการเขียนเพ่ือใหเกิดการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 

วิชาใหม 
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ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลัก
วิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีการงานและการใชชีวิตประจําวัน 

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                           2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 

Principles of Reading and Writing 
Thai Words 
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย 

ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ี
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทย
ใหถูกตอง 

(2) เลือกเรียน                          2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 

Principles of Reading and Writing 
Thai Words 
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคํา

ไทย  ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทย
ผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบ
คําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล 
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคํา
ไทยใหถูกตอง 

Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words  

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ                         2(1-2-3) 
Development of Speaking and 
Reading Skills in English 
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ า น

ภาษา อังกฤษอย า งมีประสิท ธิภาพ ฝกการพูด ท้ั ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาช้ัน และฝก
การอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การ
อานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ                        2(1-2-3) 
Development of Speaking and 
Reading Skills in English 
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ า น

ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาช้ัน และฝก
การอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การ
อานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
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 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการ
เขียน                                   2(1-2-3) 
English for Reading and Writing 
Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถ

อ านจับ ใจความงานหลากหลายสาขา ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการ
เขียน                                 2(1-2-3) 
English for Reading and Writing 
Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถ

อ านจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอย างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

Effective development of reading 
comprehension in different fields and development of 
writing skill emphasizing on correct forms and functions 
for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc. 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  2(1-2-3) 
Basic Malay  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป

ประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท
ทางสังคม 
  

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                2(1-2-3) 
Basic Melayu  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษา

รูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกัน
และศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu expressions, practice 
of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คํ าอ ธิบายราย วิชา
ภ า ษ า ไ ท ย ค ง เ ดิ ม
เ พ่ิม เติมคํ าอ ธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
Chinese for Communication Chinese 
for Communication  
ก า ร ใ ช ภ า ษ า จี น เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชใน
การสื่อสารกับเจาของภาษาได 
  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3) 
Chinese for Communication  
ก า ร ใ ช ภ า ษ า จี น เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ 
โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                2(1-2-3) 
Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค

พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความ
เข า ใจ เรื่ อง ท่ัวๆ ไปในชีวิตประจํ า วัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน               2(1-2-3) 
Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลั กการสร า งคํ า 

ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ไมม ี 2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และ
การประกอบอาชีพ 

Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

วิชาใหม 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา     6  หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข              2(1-2-3) 

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกาย

และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผู อ่ืน 
และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข             2(1-2-3)    

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกาย

และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน 
และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกา
ทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -appreciated 
and also other surroundings,  multicultural 

คํ าอ ธิบายราย วิชา
ภ า ษ า ไ ท ย ค ง เ ดิ ม
เ พ่ิม เติมคํ าอ ธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 82 
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adjustment, emotional quotient for living and coexisting, 
practice of doctrine, morality, ethics, social 
regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 

2100113 สุนทรียวิจักขณ                       2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 
ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ

ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม 
ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสู
สากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรค
และการนําไปประยุกตใชกับชีวิตปรัชญาวาดวยความงาม  
ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน 
การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะ
จากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการ
ในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ                     2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและ

ศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความ
งาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับ
ทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in 
terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3)      
Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing, information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  
finding results by using standard forms and steps 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ไมม ี 2100118 ความจริงของชีวิต                  2(2-0-4) 
Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม 

ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมี
สันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ 
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยาง
เพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกตอง

วิชาใหม 
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ดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with 
science and information technology, applying truth and 
religious in problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different 
worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being and leading 
to a peaceful life and society 

ไมม ี 2100119 การพัฒนาตน                       2(2-0-4) 
Self Development  
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย

ของพฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ
และจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด 
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหาร
ความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and 
conflict managing 

วิชาใหม 

ไมม ี 2100120 สนุทรียภาพเพ่ือชีวิต               2(1-2-3)  
Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิด

กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนก
ขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการ
รับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน 
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการ
แสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 

วิชาใหม 
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recognition, familiarity which lead to  appreciation 
and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                   6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน                           2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน

สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา    
ภิ วั ตน  ปร ากฏกา รณ ธ ร รมชาติ  ท่ี ส ง ผลต อก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน                          2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม

ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา
ภิ วัตน  ปร ากฏการณ ธ รรมชาติ  ท่ี ส ง ผลต อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and 
political affairsy 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

2150102 การจัดการทางสังคม                 2(2-0-4) 
Social Management  
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ

นําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน 
 

2150102 การจัดการทางสังคม               2(2-0-4) 
Social Management  
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

Analysis of multi-cultural diversity leading to 
natural resources management and environments 
concerning community; concepts of sufficiency 
economy philosophy; utilizing appropriate technology 
for living in local community   

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious 
Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 

รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การ
พัฒนา ทักษะความสั ม พันธ ร ะหว า ง บุ คคล  ก า ร
ติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู
การอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious 
Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 

รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือ
นําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 Meanings and importance of life skill 

including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, creative 
thinking, positive thinking, analytical thinking and 
emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, 
self-management skills and stress 
management; emphasis on public mindedness 
and public consciousness in order to be 
peaceful coexistence 

ไมม ี 2150108 ทักษะในการดําเนินชวิีต           2(1-2-3) 
Skills for Life 
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการ

ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับการวิเคราะห การ
ประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ 
ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า รตั ด สิ น ใ จ แล ะ แ ก ไ ข ป ญห า ใ น
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และ
การเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem solving 
in daily life; emotional and stress management; 
activities for stress relief 

วิชาใหม 

ไมม ี 2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
Life and Thai Culture 
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และ

วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติ
ของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการ
ทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development 
for the advance in life and career; religious 

วิชาใหม 
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principles application to life and career  

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา                               6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 

คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
  

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ไมนอยกวา                              6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล

คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life     

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)      
Science for the Quality of Life 
Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life 
Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
การสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
                                          2(1-2-3) 
Information Technology in Daily Life 
ความ รู เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กับคอม พิว เ ตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
                                                    2(1-2-3) 

Information Technology in Daily Life 
ความรู เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ยว กับคอม พิว เตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ และความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ไมม ี
 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3)       
Science in Daily Life 
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การ

ผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา 

วิชาใหม 
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หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ 
พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะ
ต า งๆ  ของม นุษย  พัน ธุ กร รม  ส าร เคมี  ท่ี ใ ช ใ น
ชี วิตประจํา วัน การใชประโยชนจากจุลินทรีย ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

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 

ไมม ี 4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life 
Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ

จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
รางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การนํา
ทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬา
และการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพ
และเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 

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 

 
 
 

วิชาใหม 
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9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาเฉพาะดาน 
2153105 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 

Theory and Principles of Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมาย 

อุดมการณ และเปาหมายของการพัฒนาชุมชน หลักการ
พัฒนาชุมชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและการนําไปใชใน
การพัฒนาชุมชน โดยมุ งเนนความสัมพันธทางดาน
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเปนหลัก ท้ังใน
ภาพรวมและเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุมวิชาเฉพาะดาน 

2132101 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
Theory and Principles of Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมาย 

อุดมการณ และเปาหมายของการพัฒนาชุมชน หลักการ
พัฒนาชุมชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและการนําไปใชใน
การพัฒนาชุมชน โดยมุงเนนความสัมพันธทางดาน
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเปนหลัก ท้ังใน
ภาพรวมและเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

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 

ปรับรหสัวิชา 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

2153106 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน       3(2-2-5) 
Ethics in Community Development 
ความหมาย ขอบเขต ของคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมท่ีพึงประสงค แนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักศาสนา พุทธ คริสต และอิสลามท่ีสงเสริมคุณธรรม
จริ ย ธ ร รม  ก า ร พัฒนาคุณ ธ ร รมจริ ย ธ ร รม  และ
จรรยาบรรณของนักพัฒนา ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ี 

2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 
Ethics in Community Development 
ควา มห มา ย  ขอ บ เ ข ต  ขอ งคุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค แนวคิด ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักศาสนา พุทธ คริสต  และอิสลามท่ี
ส ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักพัฒนา ท่ีเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนท่ี  

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 

 
 
 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา 
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยคงเดิม
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
2153108 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
                                                     3 (3-0-6) 

Social and Cultural Change 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และ

ปจจัยท่ีเปนมูลเหตุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม  วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคม
มนุษย โดยเนนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในยุคปจจุบัน 

2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
                                                   3 (3-0-6) 

Social and Cultural Change 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และ

ปจจัยท่ีเปนมูลเหตุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม  วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคม
มนุษย  โดย เนนการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน การขับเคลื่อนทางสังคมโดยภาค
ประชาสั งคม ตลอดจนผลกระทบท่ี เ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา และเพ่ิมเตมิ
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  
                                                     3(2-2-5) 

Civic Education 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ 

คุณลักษณะท่ีสําคัญของความเปนพลเมือง บทบาท
หนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอสังคม กระบวนการปลูกฝง
จิตสํานึกและการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและ
พลเมืองโลกหลากหลายวิธี เชน การบรรยาย การ
อภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ศึกษาดูงาน และนักศึกษาตอง
จัดทําโครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในประเด็นท่ีสนใจ 

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 

รายวิชาใหม 

2153107 กระบวนการพัฒนาชุมชน          3(2-2-5) 
Process of Community Development 
ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ ข้ั น ต อ น   ข อ ง

กระบวนการพัฒนาชุมชน 7 ข้ันตอน  ฝกปฏิบัติตาม
ข้ันตอนของกระบวนการการพัฒนาชุมชนโดยยึดขอมูล
ชุมชน 

 
 

2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน          3(2-2-5) 
Process of Community Development 
ความหมาย ข้ันตอน กระบวนการพัฒนา

ชุมชน 7 ข้ันตอน การกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน
ทุกข้ันตอน ท่ียึดขอมูลชุมชนเปนหลัก ตลอดจนการ
จัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาโดยรวม
รายวิชา 2 รายวิชา
และเพ่ิมเติมคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
2153215 ชุมชนศึกษา การวิเคราะหปญหาและกําหนด

แนวทางการพัฒนา                3 (2-2-5) 
Community Study , Problem Analysis  
and  the Solution of Problem to 
Development 
ความหมาย แนวคิด ประเภท ความจําเปน  

ประโยชน และวิธีการศึกษาชุมชน โดยศึกษาสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ โครงสรางของชุมชน ตลอดจนศักยภาพของ
ชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
การวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 
ฝกปฏิบัติศึกษาชุมชนตามเน้ือหาดังกลาวขางตน 

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 

 
 

2153109 การบริหารงานพัฒนาชุมชน        3(3-0-6) 
Community Development 
Administration 
ความหมาย แนวคิด และหลักการบริหารท่ัวไป 

กฎหมายและสิทธิท่ีเก่ียวของและเหมาะสมกับชุมชน การ
บริหารงานพัฒนาชุมชน การประสานงานและการบูรณา
การกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ บทบาทขององคกรทองถ่ิน
และองคกรของชุมชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน การ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกปญหาการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน 

2132106 การบริหารงานพัฒนาชมุชน       3(3-0-6) 
Community Development 
Administration 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ

บริหารท่ัวไป งานพัฒนาเด็ก สตรี  เยาวชน อาชีพ 
อาสาสมัครและสิ่งแวดลอม บทบาทขององคกรทองถ่ิน
และองคกรชุมชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน การเปน
นักจัดการชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน การประสานงานและการบูรณา
การกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกปญหาการบริหารงานพัฒนาชุมชน 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาและเพ่ิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2153110 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           3(2-2-5) 
Sufficiency Economy 
ความหมายและกรอบแนวคิดของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริ   การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในงานพัฒนาชุมชน การสรางขบวนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ท่ีประสบความสําเร็จ และจัดทําโครงงานท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          3(2-2-5) 
Sufficiency Economy 
ความหมายและกรอบแนวคิดของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริ  การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในงานพัฒนาชุมชน การสร าง
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ และการฝก
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือความพอเพียง 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
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 

2153111 การพัฒนาชุมชนในกลุมประเทศอาเซียน  
                                                     3(3-0-6) 

Community Development in ASEAN 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกลยุทธในการ

พัฒนาชุมชนของกลุมประเทศอาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบ
การพัฒนาชุมชนระหวางกลุมประเทศอาเซียน และความ
รวมมือในการพัฒนาแบบองครวมของกลุมประเทศ
อาเซียน โดยเนนความรวมมือในการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบานชายแดนใต 

2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุม
ประเทศอาเซียน                     3(3-0-6) 
Community Development 
Comparative in ASEAN 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกลยุทธในการ

พัฒนา ชุมชนขอ งกลุ ม ป ร ะ เทศ อา เ ซี ย น  ศึ กษ า
เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนระหวางกลุมประเทศ
อาเซียน และความรวมมือในการพัฒนาแบบองครวมของ
กลุมประเทศอาเซียน โดยเนนความรวมมือในการพัฒนา
กับประเทศเพ่ือนบาน 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชาและ
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2153112 การจัดสวัสดิการชุมชน               3(3-0-6) 
Social Welfare Arrangement in 
Community 
ความหมาย แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงค

และความเปนมาของการจัดสวัสดิการชุมชน ความจําเปน
ในการจัดสวัสดิการชุมชน วิธีการจัดสวัสดิการในชุมชน 
บทบาทของนักพัฒนาในการจัดสวัสดิการชุมชน เครือขาย
สวัสดิการชุมชนและกรณศีึกษาการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 

2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน             3(2-2-5) 
Social Welfare in Community 
ความหมาย แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงค

แ ล ะ ค ว า ม เ ป น ม า ข อ งก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ชุ ม ชน 
กลุมเปาหมายและความจําเปนในการจัดสวัสดิการชุมชน 
วิธีการจัดสวัสดิการในชุมชน บทบาทของนักพัฒนาใน
การจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาการจัดสวัสดิการโดย
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา เพ่ิมคาบ
ปฏิบัติ และเพ่ิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
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 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
Innovation for Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความจําเปน 

องคประกอบในการสรางนวัตกรรม หลักการสําคัญ 
ข้ันตอนการสรางนวัตกรรม เปาหมายและการเสริมสราง
นวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน โดยใชกรณีตัวอยางการ
เสริมสรางนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชนท่ีประสบ
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 

รายวิชาใหม 

2153216 การพัฒนาท่ีย่ังยืน                     3(3-0-6) 
Sustainable Development 
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในมิติสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
บทบาทขององคกรชุมชน และเครือขายในการบริหารการ
พัฒนา ตลอดจนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชนสู
เปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2132211 การพัฒนาท่ีย่ังยืน                   3(3-0-6) 
Sustainable Development 
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในมิติสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
บทบาทขององคกรชุมชน และเครือขายในการบริหาร
การพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนสูเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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 

 
 
 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
2153217 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน  
                                                      3(2-2-5) 

Network of Learning in Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด  ขอบข าย  รูปแบบ 

ความสําคัญของเครือขาย องคประกอบกระบวนการใน
การสรางเครือขายและแนวทางการจัดการความรูของ
ชุมชน เพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาชุมชน ฝกปฏิบัติ
กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

2132212 การบริหารจัดการเครือขาย         3(2-2-5) 
Network Management 
ความหมาย แนวคิด ขอบข าย รูปแบบ 

ความสําคัญของเครือขาย องคประกอบ กระบวนการใน
การสรางและบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือประยุกตใชใน
การพัฒนาชุมชน ฝกปฏิบัติกรณีศึกษาการบริหารจัดการ
เครือขายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาและ
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2153218 ภูมิปญญาไทย                         3(3-0-6) 
Thai Wisdom Holder 
ความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท และ

ความสํ าคัญของภูมิปญญาไทย วิ วัฒนาการ และ
กระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาไทย ความสัมพันธของ
ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
กระบวนการจัดการความรูและถายทอดภูมิปญญา และ
การใชภูมิปญญาท่ีเหมาะสมในการแกปญหาของทองถ่ิน 
2153223 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน

ชุมชน                                  3(2-2-5) 
Appropriate Technology for Local Life 
ความหมายของเทคโนโลยี  อิทธิพลของ

เทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต  การนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
ประยุกตใชในการจัดการและปรับปรุงเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในชุมชนและฝกปฏิบัติจัดทํา
โครงงานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีระดับชุมชน 

2132213 ภูมิปญญาทองถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตใน
ชุมชน                                 3(2-2-5) 
Thai Local Intelligence for 
Community Life 
ความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท 

ความสํ าคัญ และ วิ วัฒนาการของภูมิปญญาไทย 
กระบวนการจัดการความรูและถายทอดภูมิปญญา ฝก
ปฏิบัติการใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
โดยรวมรายวิชา 2 
รายวิชา เพ่ิมคาบ
ปฏิบัติ และเพ่ิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2153220 การวางแผนพัฒนาชุมชน            3(2-2-5) 
Community Development Planning 
ความหมาย แนวคิดและหลักการวางแผน

เบ้ืองตน ยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนกลยุทธ การ
วางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
วางแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคของ
การวางแผนพัฒนา เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
ฝกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม การ
จัดทําแผนแมบทชุมชนโดยใชเทคนิคตางๆ 

2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน  
                                                     3(2-2-5) 

Policy and Community Development  
Planning 
ความหมาย แนวคิดและหลักการวางแผน

เบ้ืองตน นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนกล
ยุทธ  ความเ ช่ือมโยงของแผนแตละระดับ การวาง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
วางแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคของ
การวางแผนพัฒนา เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
ฝกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม การ
จัดทําแผนแมบทชุมชนโดยใชเทคนิคตางๆ  

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาและ
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
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 

2153114 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน  
                                                      3(3-0-6) 

Leadership in Community 
Development 
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท บทบาทและ

ภาวะผูนํา ปจจัยท่ีกอใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการ
ประเมินภาวะความเปนผูนํา การสรรหาและการพัฒนา
ภาวะผูนําในชุมชน  ความสัมพันธระหวางผูนําในชุมชนกับ
งานพัฒนาชุมชน ตัวอยางของผูนําในงานพัฒนาชุมชนท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

2132215 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน  
                                                     3(3-0-6) 

Leadership in Community 
Development 
ความหมาย  คุณลักษณะ ประเภทและ

บทบาทของภาวะผูนํา และปจจัยท่ีกอใหเกิดภาวะผูนํา 
แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเปนผูนํา การสรร
หาและการพัฒนาภาวะผูนําในชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางผูนําในชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน ตัวอยางของ
ผูนําในงานพัฒนาชุมชนท้ังในประเทศและตางประเทศ  

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 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2153219 การจัดนันทนาการในชุมชน         3(2-2-5) 
Recreation in Community  
ความหมาย  แนวคิด  ความสํ าคัญ  และ

ประโยชนของการจัดนันทนาการ รูปแบบ วิธีการ การฝก
ทักษะในการจัดนันทนาการ และการฝกปฏิบัติการจัด
นันทนาการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใน
รูปแบบตางๆ 

2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน        3(2-2-5) 
Recreation in Community   
ความหมาย แนวคิด  ความสํ าคัญ และ

ประโยชนของการจัดนันทนาการ การฝกพูดในท่ีชุมชน 
รูปแบบ วิธีการ การฝกทักษะในการจัดนันทนาการ และ
การพูดในท่ีชุมชน โดยใชเทคนิคท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตในรูปแบบตางๆ  

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 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
for southernmost provinces in various ways                                         

2153221 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
The Development in Plural Culture 
Society 
ความหมาย แนวคิด วิธีการพัฒนาในสังคมพหุ

วัฒนธรรม โดยศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเช่ือ แนวคิด หลักคําสอน ศาสนาพุทธ อิสลาม และ
ศาสนาอ่ืนๆ การดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเนน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต กระบวนทัศนในการนํา
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาชุมชน 

2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
Development in Multicultural Society 
ความหมาย แนวคิด วิธีการพัฒนาในสังคม

พหุ วัฒนธรรม โดยศึกษาวิถี ชี วิต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเช่ือ แนวคิด หลักคําสอน ศาสนาพุทธ 
อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ การดํารงชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต กระบวน
ทัศนในการนําหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาชุมชน  

Definitions, 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 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 2132318 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการประกอบ 
             วิสาหกิจชุมชน                      3 (2-2-5) 

Self-Reliance Community Economy 
and Community Enterprise Operation 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญ

ของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง กลุม/องคกรท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง องคประกอบและ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ปจจัย ท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ฝกปฏิบัติศึกษากรณี
ตัวอยางวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
2153222 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง   3(3-0-6) 

Rural Development and Urban 
Community 
ความหมาย หลักการ ของการพัฒนาชนบท

และชุมชนเมือง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การนํารูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสมมาใชในการพัฒนาท้ังในชนบทและชุมชนเมือง 
การวางแผน การกําหนดทิศทางของการพัฒนา รวมถึง
กรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบท และชุมชนเมืองท่ี
นาสนใจ 

2132319 การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
Rural Development and Urban 
Community 
ความหมาย หลักการ ของการพัฒนาชนบท

และชุมชนเมือง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การนํารูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสมมาใชในการพัฒนาท้ังในชนบทและชุมชนเมือง 
การวางแผน การกําหนดทิศทางของการพัฒนา รวมถึง
กรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบท และชุมชนเมืองท่ี
นาสนใจ 

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 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2153324 วิทยากรกระบวนการ                 3(2-2-5) 
Facilitator for Community  
Development 
ความหมาย แนวคิด หลักการ และทักษะตางๆ

ของการเปนวิทยากร กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการจัด
เวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การใชเทคนิค
และเครื่องมือในการจัดเวทีประชาคม พรอมท้ังฝกปฏิบัติ
จัดเวทีประชาคมและการเปนวิทยากรกระบวนการ 

2132320 วิทยากรกระบวนการ                3(2-2-5) 
Facilitator for Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด หลักการ และทักษะ

ตางๆ ของการเปนวิทยากร กระบวนการ ข้ันตอนและ
วิธีการจัดเวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การ
ใชเทคนิคและเครื่องมือในการจัดเวทีประชาคม พรอมท้ัง
ฝกปฏิ บัติจัด เว ทีประชาคมและการเปน วิทยากร
กระบวนการ  

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 

ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2153325 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
Volunteerism and Social Development 
ทักษะในการทํางานอาสาสมัคร โดยครอบคลุม

แนวคิดเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัคร พัฒนาการของงาน
อาสาสมัครและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขององคกร
อาสาสมัคร ท้ังในและตางประเทศ และการพัฒนาตนเอง
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในวิธีคิด วิธีการ

2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
Volunteerism and Social 
Development 
ความหมาย แนวคิด หลักการและทักษะใน

การทํางานอาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับ
การทํางานอาสาสมัคร พัฒนาการของงานอาสาสมัคร
และขบวนการ เคลื่ อนไหวทางสั งคมขององค ก ร

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาและเพ่ิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ทํางานอาสาสมัคร ฝกปฏิบัติโครงการจิตอาสา ซึ่งเปน
รากฐานในการพัฒนาสํานึกอาสาสมัครและการบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมในอนาคต 

อาสาสมัคร ท้ังในและตางประเทศ และการพัฒนาตนเอง
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในวิธีคิด วิธีการ
ทํางานอาสาสมัคร ฝกปฏิบัติโครงการจิตอาสา ซึ่งเปน
รากฐานในการพัฒนาสํานึกอาสาสมัครและการบําเพ็ญ
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 self-development 
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 

2153326 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
Good Governance in Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ประโยชน 

รูปแบบ และวิธีการใชหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
ชุมชน  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาล 

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
Good Governance in Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ประโยชน 

รูปแบบ และวิธีการใชหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
ชุมชน ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาล 
ศึกษากรณีการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีใชหลักธรรมา 
ภิบาล 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาและเพ่ิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2153327 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร    3(2-2-5) 
Research Methodology in Social 
Sciences 
ความหมาย แนวคิด รูปแบบ ประเภทของการ

วิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการและกระบวนการในการทํา
วิจัยทางสังคมศาสตร รวมท้ังฝกปฏิบัติการดําเนินการวิจัย 

2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร   3(2-2-5) 
Research Methodology in Social 
Sciences 

ความหมาย แนวคิด รูปแบบ และประเภท
ของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการและกระบวนการใน
การทําวิจัยทางสังคมศาสตร รวมท้ังฝกปฏิบัติการเขียน
รายงานการวิจัยประกอบดวย สวนนํา ศึกษาและรวบรวม
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การออกแบบการวิจัย การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงานวิจัย 

 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาและเพ่ิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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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 

2153329 การบริหารความขัดแยงในชุมชน   3(3-0-6) 
Conflict Management in Community 
ความหมาย แนวคิด ข้ันตอนการบริหารความ

ขัดแยง วิเคราะหกระบวนการบริหารความขัดแยงรูปแบบ
ตางๆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน เทคนิคการไกลเกลี่ย วิธีการ
จัดการกับความขัดแยงเพ่ือนํามาใชในการบริหารความ
ขัดแยงในชุมชน 

2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธ ี      3(2-2-5) 
Community Management through 
Peace 
ความหมาย แนวคิด รูปแบบ ข้ันตอนและ

วิธีการจัดการชุมชน  โดยใชหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ชุมชน ฝกวิเคราะห สภาพปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข
ความความขัดแยงของชุมชนโดยสันติวิธี 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 
เพ่ิมคาบปฏิบัติ และ
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 2132425 การจัดการตนเองของชุมชน        3(2-2-5) 
Self-Management of Community 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบท่ี

สําคัญ กระบวนการเรียนรูและการจัดการตนเองของ
ชุมชน โดยฝกปฏิบัติศึกษากรณีชุมชนตัวอยางท่ีมีการ
จัดการตนเองในทองถ่ิน 

Definitions, concepts, theories, key 
elements, learning process and self-
management of community by case study of 
local communities with self management 

รายวิชาใหม 

2153328 กองทุนชุมชนกับการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 
Community Funds and local 
development 
ความหมาย แนวคิด ความเปนมา หลักการ

และวิธีการ โครงสราง ประเภท การจัดตั้งและการ
ดําเนินงานของกองทุนชุมชนท่ีมีในทองถ่ิน บทบาทกองทุน
ชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินงานกองทุนชุมชนท่ี
สอดคลองกับหลักศาสนาของทองถ่ิน 

2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น   
                                                     3(2-2-5) 

Community Funds Management for 
local development 
ความหมาย แนวคิด ความเปนมา หลักการ

และวิ ธีการ  โครงสร าง  ประเภท การจัดตั้ ง  การ
ดําเนินงานและบทบาทของทุนชุมชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับหลักศาสนา ศึกษากรณีการ
จัดการทุนชุมชนในทองถ่ิน 

Definitions, concepts, background, 
the principles and methods,  structure, types, 
establishment, operation roles of communities 
in local development consistent with religion, 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 
เพ่ิมคาบปฏิบัติ และ
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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case study in local capital community 
management 

2153430 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร  
                                                       3(2-2-5) 

Statistics and Analysis for Research in 
Social Sciences 
ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการทางสถิติ 

และการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและนําเสนอผลจาก
การปฏิบัติ 

2132427 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทาง
สังคมศาสตร                         3(2-2-5) 
Statistics and Data Analysis in Social 
Sciences 
ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการทางสถิติ 

และการวิเคราะหขอมูลการวิจัย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหและฝกปฏิบัติการเขียนรายงาน
วิจัยประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูล การอภิปราย
ผลการศึกษา และองคประกอบอ่ืนๆของงานวิจัย 

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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา และเพ่ิมเตมิ
คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2153431 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
Seminar on Problems in Community 
Development 
ฝกปฏิบัติจัดสัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน

โดยการประมวลองคความรูทางทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทางสรางรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน            3(2-2-5) 
Seminar in Community Development 
ฝกปฏิบัติจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน โดย

การประมวลองคความรูทางทฤษฎี  หลักการและ
กระบวนการพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทางสรางรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุงช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 
และเพ่ิมเติมคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2153215 ชุมชนศึกษา การวิเคราะหปญหาและกําหนด
แนวทางการพัฒนา3                   (2-2-5) 
Community Study , Problem Analysis  
and  the Solution of Problem to 
Development 
ความหมาย แนวคิด ประเภท ความจําเปน  

ประโยชน และวิธีการศึกษาชุมชน โดยศึกษาสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ โครงสรางของชุมชน ตลอดจนศักยภาพของ
ชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
การวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 
ฝกปฏิบัติศึกษาชุมชนตามเน้ือหาดังกลาวขางตน 

 
 

ไมม ี ยกเลิก 
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2153329 การบริหารความขัดแยงในชุมชน   3(3-0-6) 

Conflict Management in Community 
ความหมาย แนวคิด ข้ันตอนการบริหารความ

ขัดแยง วิเคราะหกระบวนการบริหารความขัดแยงรูปแบบ
ตางๆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน เทคนิคการไกลเกลี่ย วิธีการ
จัดการกับความขัดแยงเพ่ือนํามาใชในการบริหารความ
ขัดแยงในชุมชน  

ไมม ี ยกเลิก 

2153432 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน                            3(270) 
Preparation  for  Professional  
Experience  in  Community   
Development  
เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ ดานองคความรู ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการเปนนักพัฒนา 

ไมม ี ยกเลิก 

2) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
2153433 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน  
                                                         5(450) 

Professional Experience in Community 
Development  
ใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการ

พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชน/หมูบาน โดยใหนักศึกษาเขาไป
ใชชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ช่ัวโมง ทําการศึกษาชุมชน 
นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา จัดทําแผนงาน
โครงการและปฏิบัติงานตามโครงการโดยใชกระบวกการ
พัฒนาชุมชน 

2) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ
วิชาชีพ  
2132429 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
                                               5 (450 ชั่วโมง) 

Professional Experience in 
Community Development  
ใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการ

พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชน/หมูบาน โดยใหนักศึกษาเขา
ไปใชชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ช่ัวโมง ทําการศึกษา
ชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา จัดทําแผนงาน
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ใ ช
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 

 
 
ปรับรหสัวิชา 
เพ่ิมเตมิคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 3743/2558  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 511/2559 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการวิพากษหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556   

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒภิายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

1. ดร.ปรีดี  โชติชวง 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ใหระบุวาหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
สามารถการประกอบอาชีพอะไรบาง 

ไดระบุเพ่ิมอาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษา 

2 ควรเสริมกระบวนการวิจัยในทุกรายวชิา หลักสูตรไดใชกระบวนการวิจัยในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาอยูแลว 

3 ควรเพ่ิมชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนชั่วโมงการฝกประสบการณมีความ
เหมาะสมอยูแลว แตหลักสูตรไดเพ่ิมทักษะการ
ปฎิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานพัฒนา
ชุมชนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการฝกประสบการณ
จริงในพ้ืนท่ี 

4 ควรแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการขับเคลื่อนทางสังคม 
(New Social Movement ) 

ไดเพ่ิมเนื้อหาการขับเคลื่อนทางสังคมในรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

5 ควรเปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจชุมชนเปนวิสาหกิจชุมชน 

ไดแกไขชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจชุมชนเปนวิสาหกิจชุมชนใน
รายวิชาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชน 

6 ปรับเปลี่ยนการเขียนชื่อวิชาใหเปนเชิงบวก เชน 
วิชาการบริหารความขัดแยงโดยสันติวิธี ,สัมมนา
ปญหาการพัฒนาชุมชน 

ไดปรับเปลี่ยนการเขียนชื่อวิชาใหเปนเชิงบวก 
เชน วิชาการบริหารความขัดแยงโดยสันติวิธี 
เปลี่ยนเปน การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี ,
สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนเปน
สัมมนาการพัฒนาชุมชน 

7 ใหมีกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพตั้งแตชั้นปท่ี 1  ไดเสริมกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพตั้งแต
ชั้นปท่ี 1 โดยใหนักศึกษาทุกชั้นปฝก
ประสบการณในหนวยงานชวงปดภาคการศึกษา 

8 ควรมีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิชุมชนและสิทธิ
มนุษยชน 

ไดเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิชุมชนและสิทธิ
มนุษยชนในรายวิชา การจัดการชุมชนโดยสันติ
วิธ ี

9 รายวิชากองทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปลี่ยน
ใหมีการปฏิบัติและควรเปลี่ยนชื่อวิชาการจัดการทุน
ชุมชน 

เปลี่ยนชื่อรายวิชากองทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินเปนรายวิชาการจัดการทุนชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินและเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองและเหมาะสม 
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2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ใหบูรณาการระหวางทองถ่ินกับสังคมโลกใหชัดเจน
ในวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ไดบูรณาการระหวางทองถ่ินกับสังคมโลกใน
วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

2 เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการวิเคราะหชุมชนและการ
สื่อสารในรายวิชา 

ไดเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับจัดการขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชา
กระบวนการพัฒนาชุมชน 

 
3. นายอํานวย  ศรีระแกว 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 ใหเพ่ิมวิชา การสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

Empower Community Extension และวิชา
เทคนิควิธีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี 

ไดเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งแก
ชุมชน (Empower Community Extension) 
ในรายวิชา การจัดการตนเองของชุมชน และเพ่ิม
เทคนิควิธีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนท่ี ในรายวิชา การจัดนันทนาการในชุมชน 

2 เพ่ิมอาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ไดเพ่ิมอาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลัง
สําเร็จการศึกษาในหมวดท่ี 1 

 

4. ดร.ดาเรศ  ชูยก 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 เนนใหมีเนื้อหาเรื่องการจัดการขอมูลชุมชนโดย
สามารถเปนนักจัดการชุมชนได 

ไดเพ่ิมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการ
ขอมูลชุมชนโดยสามารถเปนนักจัดการชุมชน   
ในรายวิชา การจัดการตนเองของชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที ่5 / 2559 เมื่อวันที่  24  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2559 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5 / 2559 เม่ือวันท่ี  24  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1 หนา 4 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัด 2 และ บรรทัด 3 คําเชื่อม

ตลอดจน แนะนําใหเขียน การจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนอง
กับการพัฒนาประเทศ เอาวงเล็บออก แลววรรค สอดคลองกับความ
ตองการและบริบทสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

แกไขแลว 

2 เพ่ิมเติมหนังสือและเอกสารวิชาการของอาจารย ในประวัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

แกไขแลว 

3 ขอ 5.4 การรับนักศึกษา แกไขเปนรับนักศึกษาไทยและรับนักศึกษา
ตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 

แกไขแลว 

4 รายวิชา ภูมิปญญาไทยท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในชุมชน             
ควรเปลี่ยนเปนรายวิชา  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน  

แกไขแลว 

5 วิชาระเบียบวิธีวิจัย ควรเปลี่ยนเปน การออกแบบวิจัย การรวบรวม 
วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิจัย  

แกไขแลว 

6 รายวิชาการพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม Plural culture Society     
คําวา Pural ควรใชคําวา Multicultural Society 

แกไขแลว 

7 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีบทความทางวิชาการซ่ึงบางคนยังไมมี 

แกไขแลว 

8 อาจารยประจําหลักสูตร บางคนก็เปนนาย บางคนก็เปน ดร. ผศ        
ควรจัดทําใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

แกไขแลว 

9 เรื่องของสถานการณภายนอกกับการพัฒนา ในสวนของการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ ควรนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
มาเขียนเพ่ิมเติม 

แกไขแลว 

10 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรเพ่ิมภาษาอังกฤษ เนนภาษาอังกฤษ 
ใหสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ยืนยันตามแบบฟอรม 
มคอ.2 

11 ขอกําหนดการทําโครงงานหรือวิจัย ไมมีระบุมีโครงงาน ควรระบุเพ่ิมเติม
รายละเอียด 

ยืนยัน ไมกําหนดเง่ือนไข
ในการจบหลักสูตร 

12 รายวิชาภาพรวมมีปฏิบัติมาก ถาเปนไปไดรายวิชาใดบางรายวิชาไมเหมาะ
ปฏิบัติควรใหมีทฤษฎี เนื่องจากจํานวนทฤษฎีนอยไป 

ยืนยันตามแนวทางของ
ผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษหลักสูตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที ่4 / 2559 เมื่อวันที ่15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4 / 2559 เม่ือวันท่ี 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 การเขียนคําอธิบายรายวิชา โดยท่ีการใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชตัวพิมพ
เล็กและตัวพิมพใหญ และการใช full stop (.) ในการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ยังไมถูกตอง 
- ตรวจสอบการใช semicolon (;) colon (:) และ full stop (.) และควรใช 
comma (,) เม่ือจบประโยคหรือวลี 
- หลักการตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาใหเปนวลี คือ ชื่อเนื้อหาหรือชื่อหนวย
ความรูนั้นๆ สามารถนํามาใชเปนหนวยความรู หรือชื่อบทเรียนในเอกสาร
ประกอบการสอนหรือตําราไดหรือไม 
- หากไมจําเปนไมควรใส Article “The” 
- ไมควรใสคําขยายความ เชน “เพ่ือท่ีจะ... โดยเฉพาะอยางยิ่ง...” เปนตน 

แกไขแลว 

2 การเขียนอางอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรมยังไมถูกตอง อาทิ การ
อางอิงผลงานวิจัย หรือการเผยแพรผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

แกไขแลว 

3 กรณีผลงานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ ใหเขียนอางอิงตาม
หลักการเขียนบรรณานุกรม โดยระบุทายขอความในวงเล็บวา (กําลัง
ดําเนินการ) 

แกไขแลว 

4 ตรวจสอบการเขียนอางอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม อาทิ การอางอิง
รายงานการประชุมทาง วิชาการท่ีตองใสหมายเลขหนาดวยทุกครั้ง  

แกไขแลว 

5 การอางอิงผลงานวิจัยในประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตร กรณีท่ีมีผูวิจัยมากกวา 1 คน ใหระบุชื่อผูวิจัยลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 
ลําดับท่ี 3 และอ่ืนๆ (ตามลําดับ) ตามท่ีไดระบุในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
อาทิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชื่อ นายไกขัน ขาวสะอาด ซ่ึงเปนผูวิจัย
ลําดับท่ี 2 ใหระบุดังนี้ “สมบูรณ สินธนา และไกขัน ขาวสะอาด. (2559). 
รายงานการ วิจัยเรื่อง...” เปนตน 

แกไขแลว 

6 การใชขอความในหัวขอการรับนักศึกษายังไมถูกตอง โดยใหใชขอความดังนี้ 
“รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได” 

แกไขแลว 

7 กรณีอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหใชคํานําหนานามเปน 
“นางสาว นาง หรือนาย” 

แกไขแลว 

8 หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ขอ 1.2.1 
ใหใชขอความดังนี้ “นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบ
ออนไลน 2 ครั้ง คือ กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค” 
 

แกไขแลว 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
9 ตรวจสอบการเลือกใชคําภาษาอังกฤษของคําวา “พหุวัฒนธรรม” โดย

คํานึงถึงนัยยะของความหมายท่ีตองการสื่อ ดังนี้ 
- Plural Society ใชในสังคมอเมริกันท่ีคนผิวขาวและคนผิวดําอาศัยอยู
รวมกันแบบไมคบคาสมาคมตอกัน อาทิ หามไมใหคนผิวดําใชบริการรานคา
ของคนผิวขาว 
-  Multicultural Society ใชกับสังคมท่ีประชากรมีความหลากหลายทาง
ศาสนาและชาติพันธุแตอยูรวมกัน ไปมาหาสูกัน มีคณะกรรมการรวมกัน 
ประชุมรวมกัน เชน สังคมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

แกไขแลว 

10 แกไขคําทุกตําแหนงท่ีใชคําวา “ตลาดแรงงาน” แกไขเปน “ตลาดงาน” แกไขแลว 
11 แกไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตร แกไขเปน “...การออกแบบการวิจัย การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัย” 

แกไขแลว 

12 แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2132427 สถิติและการวิเคราะห
ขอมูลทางสังคมศาสตร แกไขเปน “Statistics and Data Analysis in 
Social Science” 

แกไขแลว 

13 แกไขขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารยมะสับรี ยามา 
แกไขเปน “ศศ.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)” 

แกไขแลว 

14 แกไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 2132317 การพัฒนาในสังคมพหุ
วัฒนธรรม แกไขเปน “...Methods of development in multicultural 
society, way of life…” 

แกไขแลว 

15 เพ่ิมขอมูลปท่ีสําเร็จการศึกษา ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และขอ 
3.2.3 อาจารยพิเศษ 

แกไขแลว 

16 ตัดขอความ “ปราชญจังหวัดยะลา” ขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ในประวัติของ
นายพินัย แกวจันทร 

แกไขแลว 

17 แกไขคําในภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภา
วิชาการ ลําดับท่ี 12 แกไขเปน “ยืนยันตามแนวทางของผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษหลักสูตร” 

แกไขแลว 

18 ท่ีประชุมมีขอสังเกตวาหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรไมไดกําหนดกลุมวิชาเลือก
เฉพาะดาน จึงเสนอใหหลักสูตรกําหนดกลุมวิชาเลือกเฉพาะดานเพ่ือ
ประโยชนแกนักศึกษาในการเลือกศึกษาไดอยางเฉพาะดานตามความสนใจ 
อยางไรก็ตาม การไมไดกําหนดกลุมวิชาเลือกเฉพาะดานสามารถกระทําได 

ยืนยันตามแนวทางของ
ผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที ่1 / 2560 เมื่อวันที ่27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2560 เม่ือวันท่ี 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ระบุชื่อมหาวิทยาลัย ไม
ตองระบวุิทยาเขต 

แกไขแลว 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

þระดับปริญญาตรี    £ ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน     
2.  ช่ือ – สกุล  นางศรีประไพ  อุดมละมุล                 
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย   
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                       
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศศ.ม. การพัฒนาสังคม 2547 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. ศึกษาศาสตร 2516 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1 งานวิจัย 
 ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา       

วงศกําแหง. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูชุมชน : กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุโป อําเภอเมือง
ยะลา  จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.(กําลังดําเนินการ) 

 ศรปีระไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง
และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        
วงศกําแหง. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

6.2 บทความ (ถามี) 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง

และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2559).  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.            
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-550). นครสวรรค : 
มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    8     ป  

ชื่อวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ชุมชนศึกษา วิเคราะหปญหา และกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วิทยากรกระบวนการ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -    ป  
  ไมมี 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
                      ไมมี 
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจาของประวตัิ 
                                                               (นางศรีประไพ  อุดมละมุล ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 þ ระดับปริญญาตรี    £ ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน  
2.  ช่ือ – สกุล  นายเวคิน  วุฒิวงศ                     
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย      
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                          
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ศษ.ม. ศึกษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน 2541 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป.บอ. บัณฑิตอาสาสมัคร 2538 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 2537 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        
วงศกําแหง. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูชุมชน : กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุโป อําเภอเมือง
ยะลา  จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.(กําลังดําเนินการ) 

ซูไบดี  โตะโมะ, มูฮําหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี, ฉันทนา  รุงพิทักษใชย, พาตีเมาะ  อาแยกาจิ, 
เวคิน  วุฒิวงศ และนัสรี  มะแน. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปลาน้ําจืดในตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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เวคิน  วุฒิวงศ.  (2558).  รายงานวิจัย เรื่อง ผลการสงเสริมการทําผลิตภัณฑชุมชนจาก
สมุนไพรพ้ืนบานตามโครงการบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งพ้ืนท่ี :  กรณีศึกษา 
กลุมผลิตภัณฑรวมใจรักษสุขภาพเพ่ือความพอเพียง ตําบลทรายขาว อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.              

เวคิน วุฒิวงศ. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง การประเมินความคุมคาและผลกระทบของ
โครงการบริการวิชาการใน ตําบลทาสาป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.       

เวคิน วุฒิวงศ. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและคานิยมรวมใน
การดําเนินธรุกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง
และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        
วงศกําแหง. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

เวคิน  วุฒิวงศ. (2555). รายงานวิจัย เรื่อง ความเขาใจในการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในทองถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน  
ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

Yothatip, S., Chantaratana, R., Kachornkittiya, N., Supae, S., Kaewtathip, W., 
Wutthiwong, V. et al. (2015). Youth in the Deep South :   
Perceptions, Priorities and Opportunities (End of Program Youth 
Survey). Yala :  Yala Rajabhat University. 

   6.2   บทความ  
เวคิน  วุฒิวงศ. (2559,กรกฎาคม-ธันวาคม). ความเขาใจในการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติในทองถ่ิน : กรณีศึกษา ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน        
ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.10(2) :    
59-74 
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ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง
และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2559).  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.            
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-550). นครสวรรค :
มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

นัทที  ขจรกิตติยา, อัปสร  อีซอ, รุงลาวัณย  จันทรัตนา, เวคิน  วุฒิวงศ และดุษฎี  นาคเรือง. 
(2559). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและคานิยมรวมในการดําเนินธุรกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 
24-26 เมษายน พ.ศ.2559 (หนา 714-722). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นัทที  ขจรกิตติยา, อัปสร  อีซอ, รุงลาวัณย  จันทรัตนา, เวคิน  วุฒิวงศ และดุษฎี  นาคเรือง. 
(2559,มกราคม-มิถุนายน ). ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรและการส่ือสาร. 11(1) : 98-112. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   17    ป  

ชื่อวิชา ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชมุชน    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ทฤษฎแีละหลักการพัฒนาชุมชน    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา มานุษยวิทยาเบื้องตน       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชนบท      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หลักสังคมวิทยา       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การปฏริูปท่ีดินกับงานพัฒนาชุมชน     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะหปญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดสัมมนาและการฝกอบรม       3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาชุมชน       3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ประชากรศึกษา        3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม        3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาแบบยั่งยนื         3 (3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา ปญหาสังคม     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการใหการศึกษาชุมชน     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สังคมศาสตรกับการพัฒนา   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาองคกรชุมชน   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสงเคราะหชุมชน       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจชุมชน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาเยาวชน     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดลอม      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยภาคสนาม      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา คุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวชิา พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิปญญาไทย      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในชุมชน      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน      3 (3-0-6) นก. 

              7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ป  
 ไมมี 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
                    ไมมี 
                                                 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจาของประวตัิ 
                                                                  ( นายเวคิน  วุฒิวงศ ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

þระดับปริญญาตรี    £ ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน     
2.  ช่ือ – สกุล  นายซูลฟกอร  มาโซ               
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย   
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                       
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.ม. สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 2547 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร 2542 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1 งานวิจัย 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        

วงศกําแหง. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูชุมชน : กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุโป อําเภอเมือง
ยะลา  จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.(กําลังดําเนินการ) 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง
และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        
วงศกําแหง. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

6.2 บทความ (ถามี) 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง

และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2559).  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.            
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-550). นครสวรรค : 
มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณการสอน 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   9    ป  
ชื่อวิชา ภูมิปญญาไทย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาองคกรชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -    ป  
       ไมมี 
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
                          ไมมี 
 
                                                 (ลงชื่อ) ........................................................ เจาของประวัติ 
                                                                  (นายซูลฟกอร  มาโซ ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
£ ระดับปริญญาตร ี £ ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวจริยา  วงศกําแหง 
3. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ศษ.ม. ศึกษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน 2551 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎยะลา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา             

วงศกําแหง. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูชุมชน : กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุโป อําเภอเมือง
ยะลา  จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา.(กําลังดําเนินการ) 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง
และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
 

ü 
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ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        
วงศกําแหง. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

6.2 บทความ (ถามี) 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง

และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2559).  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ        
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-550). นครสวรรค : มหาวิทยาลัย
เจาพระยา. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
      ไมมี 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี  5  ป  
ชื่อวิชา สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาองคกรชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดสวัสดิการชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สหกรณกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 3 (3-0-6) นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาโท   -    ป  
 ไมมี 
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7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 ไมมี 
 

                           (ลงชื่อ)...................................................เจาของประวัติ 
     (นางสาวจริยา วงศกําแหง ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ☑ ระดับปริญญาตร ี   £ ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 
2.  ช่ือ – สกุล  นางสุพัตรา  รุงรัตน 
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศศ.ม. ยุทธศาสตรการพัฒนา 2553 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   

ราชมงคลศรีวิชัย 
บธ.บ. การจัดการ 2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        

วงศกําแหง. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูชุมชน : กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุโป อําเภอเมือง
ยะลา  จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.(กําลังดําเนินการ) 

สุพัตรา  รุงรัตน. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทํากลยุทธทางการตลาดนกเขา
ชวา กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง
และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน และจริยา        
วงศกําแหง. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

6.2  บทความ  
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง

และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2559).  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.            
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-550). นครสวรรค : 
มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไมมี 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  5  ป  

ชื่อวิชา การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปญหาสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 2 (90) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 5 (250) นก. 
ชื่อวิชา หลักสังคมวิทยา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สังคมภิวัฒน 2 (2-0-4) นก. 
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ชื่อวิชา สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนในกลุมประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก. 

 
     7.1.2  ระดับปริญญาโท    -    ป  
   ไมมี 
 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
            ไมมี 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจาของประวตัิ 
                                                                  (นางสุพัตรา  รุงรัตน) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
þระดับปริญญาตรี    £ ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน     
2.  ช่ือ – สกุล  นางนินุสรา มินทราศักดิ์                  
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย   
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                       
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท International Islamic University 

Malaysia 
M.HSc. Political Seience  2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ศศ.บ. รัฐศาสตร 2549 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1 งานวิจัย 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง

และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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6.2 บทความ (ถามี) 
ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ, ซูลฟกอร  มาโซ, สุพัตรา  รุงรัตน, จริยา  วงศกําแหง

และนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2559).  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.            
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-550). นครสวรรค : 
มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   6   ป  

ชื่อวิชา สันติวิธีศึกษากับการพัฒนาท่ียั่งยืน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนในกลุมประเทศอาเซียน 3 (3-0-6)   นก. 
ชื่อวิชา การจัดการนันทนาการในชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปญหาสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วิถีไทย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 3 (2-2-5) นก. 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -    ป  
  ไมมี 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
                      ไมมี 
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจาของประวัติ 
                                                               (นางนินุสรา  มินทราศักดิ์) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
 

R ระดับปริญญาตร ี   £ ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  การพัฒนาชุมชน  
2. ช่ือ – สกุล นายสุไลมาน  หะโมะ   
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศศ.ม การบริหารการพัฒนาสังคม 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฎอน ี ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร 2550 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1 งานวิจัย 
อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน  หะโมะ,ศริญญา  จังจริง, อารยา  ชินวรโกมล. (2558). จิต

สาธารณะและรูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ตายูดิน  อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, สุไลมาน  หะโมะ. (2559). การจัดการปาชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในสถานการณความ
ไมสงบ. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
6.2 บทความ 

ไมมี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมมี 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  4  ป 
 

ชื่อวิชา การพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนในกลุมประเทศอาเซียน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาวะผูนําในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ธรรมมาธิบาลกับการพัฒนา 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา กองทุนชุมชนกับการพัฒนาทองถ่ิน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารความขัดแยงโดยสันติวธิี 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สันติวิธีศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ป 
                     ไมมี 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
   ไมมี 
 
                                               (ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัติ 
                                                           (นายสุไลมาน   หะโมะ) 
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