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คณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



ก 
 

คํานํา 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการฉบับนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค( เพ่ือให.ได.หลักสูตรท่ีเป1นไปตามข.อกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2558  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ท้ังในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ  โดยรายละเอียดในเล6ม
ประกอบด.วยสาระสําคัญ 8 หมวด คือ ข.อมูลทั่วไป ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการและโครงสร.างของหลักสูตร  ผลการเรียนรู.  กลยุทธ(การสอนและการประเมินผล  หลักเกณฑ(ใน
การประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย( การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับน้ีได.ปรับปรุงแก.ไขตามรายงานผลการศึกษา “ความต	องการ
จําเป�นและวิเคราะห�สภาพแวดล	อมในการปรับปรุงหลักสูตร” และข.อสังเกตจากการวิพากษ(หลักสูตรของ
ผู.ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให.หลักสูตรมีความถูกต.อง  สมบูรณ(  สอดคล.องกับความต.องการของสังคม     
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ขอขอบคุณผู.ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ(หลักสูตร คณาจารย( นักศึกษา ตลอดจนผู.ใช.
บัณฑิต ท่ีแสดงความคิดเห็นและให.ข.อเสนอแนะ ทําให.หลักสูตรท่ีปรับปรุงมีความสมบูรณ(ยิ่งข้ึน 
 
 
                                                                                 ลงชื่อ.......................................... 
                                                                               (ผู.ช6วยศาสตราจารย(สุพัตรา  รุ6งรัตน() 
                                                            ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
                            

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
   หน	า 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข.อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร.างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู.  กลยุทธ(การสอนและการประเมินผล 46 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ(ในการประเมินผลนักศึกษา 60 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย( 62 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 63 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 74 
ภาคผนวก ก รายวิชาที่ทดแทนกัน 76 
ภาคผนวก ข สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  79 
ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642 /2563  เร่ือง แต6งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

117 

ภาคผนวก ง คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6644 /2563 เร่ือง แต6งตั้งคณะกรรมการวิพากษ(
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตร 4 ปJ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

119 

ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ(หลักสูตร 121 
ภาคผนวก ฉ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2564 เร่ือง แต6งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
126 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 
การสอน  

128 

ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่ือง หลักเกณฑ(การกําหนดรหัสวิชาและรหัส
ชุดวิชา  

133 

ภาคผนวก ฌ ข.อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว6าด.วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  140 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข.อสังเกตของผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ(หลักสูตร 165 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข.อสังเกตและข.อเสนอแนะของสภาวิชาการ 170 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข.อสังเกตและข.อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  172 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข.อสังเกตและข.อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 174 
ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารย(ผู.รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย(ประจําหลักสูตร 176 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
 

หมวดท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571103126 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in  Community Development    
                                  Innovation 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน) 
   ชื่อยGอ :  ศศ.บ. (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts ( Community Development    
                                             Innovation) 
   ชื่อยGอ :  B.A.  (Community Development    
                                             Innovation) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไมGมี 
 
4.  จํานวนหน9วยกิต 

ไมGนJอยกวGา 121 หนGวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปO  
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช2 
     จัดการเรียนการสอนเปQนภาษาไทย 

 5.4 การรับเข2าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตGางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยไดJ  

 5.5 ความร9วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เปQนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6 การให2ปริญญาแก9ผู2สําเร็จการศึกษา 
     ใหJปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เปQนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
6.2 เร่ิมใชJในภาคเรียนท่ี 1 ปOการศึกษา 2565 เปQนตJนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[ เห็นสมควรใหJเสนอหลักสูตรตGอสภา 
     มหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันท่ี 5 เดือน สิงหาคม  พ.ศ 2563 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตGอสภาวิชาการ  
     ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2564    เม่ือวันที่ 16  เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตGอสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม คร้ังท่ี 2/2564   วันท่ี 9  เดือนสิงหาคม   พ.ศ 2564 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2564  เม่ือวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 
 

7. ความพร2อมในการเผยแพร9หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรJอมในการเผยแพรGหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. 2552 ในปOการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1 นักพัฒนาชุมชนในหนGวยงานราชการและเอกชน 
 8.2 นักปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม 
 8.3 นักปฏิบัติงาน CSR ในหนGวยงานและสถานประกอบการ 
 8.4 นักประสานงานในงานพัฒนาและเจJาหนJาที่ประสานงานชุมชน 
 8.5 เจJาหนJาท่ีปฏิบัติงานสารสนเทศในหนGวยงานดJานพัฒนา 
 8.6 นักปฏิบัติงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผูJประกอบการทางสังคม 
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 9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน9ง และคุณวุฒิของอาจารย/ผู2รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน9งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปA พ.ศ. 

1. นางสุพัตรา  รุGงรัตน[  
ผูJชGวยศาสตราจารย[ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ยุทธศาสตร[การพัฒนา) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย 

2553 
2547 

2. นายเวคิน  วุฒิวงศ[   
อาจารย[ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร[เพ่ือพัฒนาชุมชน) 
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร[ 
วิทยาลัยครูยะลา 

2541 
2538 
2537 

3. นายซูลฟOกอร[  มาโซ 
   อาจารย[ x-xxxx-xxxxx-xx 

ศศ.ม. (สังคมศาสตร[เพ่ือการพัฒนา) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร[) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 
2542 

4. นายยุทธนา  กาเด็ม 
    อาจารย[ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย[และ
ชุมชน) 
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย[และสังคม) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร[) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร[ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[ 

2561 
 
2556 
2553 

5. นายตายูดิน  อุสมาน 
   อาจารย[ 
      x-xxxx-xxxxx-xx-x 

Ph.D.(Rural Development) วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของ
ตGางประเทศท่ีเทียบไดJต่ํากวGาการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามเกณฑ[มาตรฐาน
หลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย 
M.S (Education Management) 
 
ค.บ.(วิทยาศาสตร[ทั่วไป) 

Central Luzon State University 
Philippines ประเทศฟpลิปปpนส[ 
 
 
 
Central Luzon State University 
Philippines ประเทศฟpลิปปpนส[ 
วิทยาลัยครูยะลา 

2537 
 
 
 
 
2535 
 
2532 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ/ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปCนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ/หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ใหJความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุGงสูGการเปลี่ยนผGานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายไดJปานกลางไปสูGประเทศท่ีมีรายไดJสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูGรGวมกันอยGางมีความสุข และ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2570) ในการใหJความสําคัญกับ SMEs 
วิสาหกิจ ชุมชนและวิสาหกิจ เพ่ือสังคมเติบโต อยGางตGอเน่ือง เสริมสรJางศักยภาพ สามารถเขJาถึงเทคโนโลยี 
และตลาดสมัยใหมG พื้นท่ีและเมือง มีความเจริญ ทันสมัย และนGาอยูโดยลดความเหลื่อล้ําระหวGางพื้นท่ี 
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และการทําใหJความยากจนขJามรุGนลดลงและไดJรับความคุJมครอง 
ทางสังคมที่เพียงพอ ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดJรับการคุJมครอง ทางสังคมอยGางเหมาะสม  
สอดคลJองตามยุทธศาสตร[ชาติ 20 ปO ที่เปQนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวรัฐบาลจึงมีนโยบายในการ
สรJางความม่ันคงและเขJมแข็งใหJกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังเรGงสรJางสังคมที่มีคุณภาพ โดยการ
ขจัดอุปสรรคตGางๆ ที่มีตGอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนการ
วางแผนการพัฒนาในระยะยาวครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขGงขัน การสรJางความม่ันคง ม่ังค่ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปQนสิ่งสําคัญที่ประเทศจะตJองมี
ทิศทางและเปrาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคสGวนในสังคมตJองรGวมมือกันอยGางเขJมแข็งเพ่ือ
ผลักดันใหJเกิดผลสัมฤทธ์ิอยGางตGอเนื่องและสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุGงสูGความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” ในอนาคต รวมท้ังการยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตGอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกGอน
หนJาเพ่ือใหJการพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิคุJมกันท่ีดี สอดคลJองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดJาน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบ
นิเวศน[ มีความสอดรับ เก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งตJองไมGสGงผลกระทบ
ทางลบตGอมิติอ่ืนๆ รวมทั้งตJองมุGงเนJนใหJ “คนเปQนศูนย[กลางการพัฒนา” สรJางความม่ันคงของชาติ พัฒนา
คนทุกวัยใหJเปQน คนดี คนเกGง มีศักยภาพ และความคิดสรJางสรรค[ ซ่ึงเปQนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพ
การแขGงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสรJางความเขJมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตGอสGวนรวมนําไปสูGการสรJางสังคมท่ีพึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ[ รักษา ฟwxนฟู และใชJ
ประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลJอมอยGางถูกตJองและเหมาะสม และการพัฒนาตามกรอบ
เปrาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการขจัดความยากจน ลด
ความไมGเสมอภาคภายในประเทศและระหวGางประเทศ ทําใหJเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย[มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตJานทานและยั่งยืน และ เสริมความเขJมแข็งใหJแกGกลไกการดําเนินงานและฟwxนฟู
สภาพหุJนสGวนความรGวมมือระดับโลกในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน เก่ียวขJองโดยตรงกับการพัฒนา
ประเทศบนพ้ืนฐานของการสรJางองค[ความรูJที่ มีความทันสมัยและสอดคลJองกับสถานการณ[ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงในป{จจุบันดJวยการสรJางบุคลากรท่ีมีความรูJ ความสามารถเปQนนักนวัตกรในการสรJางนวัตกรรม
เชิงกระบวนการและวิธีการในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินที่สอดคลJองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อการ
พัฒนาประเทศควบคูGกับการพัฒนาในมิติตGางๆ ภายใตJการสรJางบุคลากรที่มีความเขJาใจในบริบทชุมชน 
สังคมและประเทศชาติดJวยการขับเคลื่อนและแกJไขป{ญหาการพัฒนาในทุกมิติอยGางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดึงศักยภาพของชุมชนและสังคมมาพัฒนาใหJตรงจุด สรJางความม่ันคงทางดJานเศรษฐกิจและสGงเสริมความ
เปQนอยูGของทรัพยากรมนุษย[ในทุกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ไดJอยGาง
เหมาะสมตGอไป 
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11.2 สถานการณ/หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตภายใตJแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ไดJวางแนวทางการยกระดับสถานะของประเทศดJานดJวยการกําหนดกรอบแนวคิดและหลักการ
ที่สําคัญคือ 1) การนJอมนําและประยุกต[ใชJหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเปQนศูนย[กลางของการ
พัฒนาอยGางมีสGวนรGวม 3) การสนับสนุนและสGงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 4) การพัฒนาสูGความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูGรGวมกันอยGางมีความสุขจากทิศทางดังกลGาวสอดคลJองกับแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน) ท่ีมีจุดมุGงเนJนและใหJความสําคัญกับศาสตร[ดJานการพัฒนาชุมชนและ
สังคมสมัยใหมGยังเปQนความตJองการในทุกบริบทของสังคมป{จจุบัน โดยเฉพาะความตJองการ “นักพัฒนา” ที่มี
ความรูJความสามารถแบบองค[รวม โดยเฉพาะบริบทพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตJท่ีมีอัตลักษณ[เร่ืองความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงจําเปQนท่ีจะตJองมีการผลิต “นักพัฒนา” ท่ีสามารถชGวยแกJไขป{ญหาและ
วางแผนพัฒนางานที่สามารถเชื่อมโยงองค[ความรูJและวิทยาการอยGางเปQนระบบภายใตJสถานการณ[การ
แขGงขันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการนําองค[ความรูJมาประยุกต[ใชJในการสรJางสรรค[
นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท่ีทันตGอยุคทันสมัยการเปลี่ยนแปลงในป{จจุบัน 
 
12. ผลกระทบจากข2อ 11 ต9อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข2องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศใหJสอดคลJองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหGงชาติน้ัน สถานการณ[และบริบทของโลกและประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสGงผลใหJการพัฒนาทุนมนุษย[
จําเปQนตJองมีการกําหนดกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือชุดใหมGๆเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางโครงสรJาง
เศรษฐกิจและสังคมที่กําลังจะเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสูGการพัฒนามนุษย[ที่มีทักษะความรูJ(Skill set) ควบคูGกับ
ความคิดและจิตใจ(Mindset) ที่จะสามารถรGวมเปQนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกไดJตGอไป 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2557) โดยเฉพาะอยGางยิ่งการพัฒนาคนไทยใหJมี
ความรูJมีระบบความคิดท่ีมีเหตุและผล มีทักษะการคิดอยGางมีวิจารญาณ มีทักษะแกJไขป{ญหาไดJอยGางซับซJอน
และทํางานงานรGวมกับคนอ่ืนไดJเปQนอยGางดีนั้น การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจําเปQนตJองมีหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลJองกับสถานการณ[เปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อเปQนการเตรียมความพรJอมใหJกับ
บุคลากรที่จะนําความรูJไปสูGการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินอยGางยั่งยืน โดยจะตJองมีการออกแบบหลักสูตรการเรียน
การสอนที่ผนวกกับการสรJางทักษะดJานคนและสังคม (Soft Skills) ใหJมีทักษะเพ่ิมเติม เชGน ทักษะดJานการ
คิด ไดJแกG การคิดอยGางเปQนระบบ(Systematic Thinking)การคิดวิเคราะห[(Analytical Skill) การคิดเชิง
วิพากษ[(Critical Thinking) ทักษะดJานการทํางานรGวมกับผูJอ่ืน ไดJแกG การสรJางเครือขGายงาน (Networking) 
การทํางานเปQนทีม (Team - working) ความเกGงดJานธุรกิจ (Commercial acumen) และการทํางานใน
องค[การ ความขยันหม่ันเพียร (Perseverance) ทักษะการถามและฟ{ง ทักษะภาษาตGางประเทศ ทัศนะ
ระดับโลก(Global mindset) ที่ไมGจํากัดดJวยเขตแดนของประเทศ ทักษะภาวะผูJนําและการกํากับดูแล
(Leadership and Governance) ไดJแกGความเชื่อม่ัน ความนGาเชื่อถือความเปQนตัวของตัวเองที่มีความยึดม่ัน
ในคGานิยมท่ีดี ความกระตือรือรJน ความคลGองตัว ความกลJาหาญ เปQนตJน ดังน้ันจึงมีความจําเปQนอยGางยิ่งท่ี
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มหาวิทยาลัยในฐานะเปQนแหลGงทางป{ญญาท่ีสําคัญของสังคมไทยจึงตJองทําหนJาที่ในการสรJางป{ญญาและ
พัฒนาคุณภาพของคน สถาบันอุดมศึกษาจําเปQนตJองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มุGงเนJนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหJมีความเปQนสากลท้ังในดJาน
วิชาการและการบริหารจัดการเสริมสรJางใหJสถาบันอุดมศึกษาตGางๆมีความเปQนผูJนําทั้งในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติและนานาชาติ 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะตJองเปQนหลักสูตรที่เนJนใหJผูJเรียนคิด
เปQนทําเปQน วิเคราะห[เปQน ไมGเนJนทGองจําเหมือนในอดีตแตGจะตJองพัฒนารูปแบบการนําเสนอผลงานและการ
สื่อสารอยGางทันสมัยทันตGอการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ[ป{จจุบัน เชGน การจัดการเรียนรูJท่ีใหJผูJสอนและ
ผูJเรียนชGวยกันพัฒนาโจทย[ดJวยกัน การเสาะแสวงหาขJอมูลและลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการภาคสนามรGวมกัน โดยมี
การสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนและมีผูJสอนเปQนวิทยากรกระบวนการใหJคําแนะนําปรึกษาตGอผูJเรียน การ
จัดการเรียนการสอนโดยใชJชุมชนเปQนฐาน ท้ังนี้จะตJองใหJผูJเรียนเพ่ิมทักษะในดJานอ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขJอง
กับเทคโนโลยีและการเรียนที่เนJนการปฏิบัติจริงท้ังในหJองเรียนและในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยจะตJองใหJความสํา
สําคัญกับการพัฒนาองค[ความรูJสมัยใหมGและจะตJองเห็นคุณคGาในการอนุรักษ[ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลJอม 
ทั้งนี้จะตJองนําหลักการ/แนวคิดความรับผิดชอบตGอสังคมหรือ CSR เขJามาเปQนกลไกสําคัญในการออกแบบ
หลักสูตรเพ่ือรองรับความเจริญกJาวหนJาทางอุตสาหกรรมสมัยใหมG นอกจากนี้เพ่ิมเวลาการเรียนรูJในพ้ืนท่ีจริง
เพื่อใหJนักศึกษาไดJซึมซับวิธีการดํารงชีวิตของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติงานดJานการพัฒนาท่ีมีอยูGในพ้ืนท่ี
หรือภูมิป{ญญาดJานการพัฒนาที่มีอยูGแลJวในพื้นท่ีหลักสูตรควรเปpดโอกาสใหJผูJเชี่ยวชาญจากภายนอกและ
ปราชญ[ในสาขาตGางๆ มาถGายทอดความรูJและประสบการณ[ในงานดJานการพัฒนาหลักสูตรและการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มเติมและนําองค[ความรูJดังกลGาวมาจัดระบบในลักษณะการเชื่อมโยงระหวGาง
ศาสตร[ในหJองเรียน พื้นท่ีปฏิบัติการและถGายทอดออกมาในรูปแบบสารสนเทศสอดคลJองกับแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตรสูGมาตรฐานสากล สอดคลJองกับยุทธศาสตร[ชาติดJานการสรJางความสามารถในการแขGงขันที่มี
เปrาหมายการพัฒนามุGงเนJนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ ไดJแกG 1) “ตGอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงJาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ[ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตและจุดเดGนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดJเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดJานอ่ืน ๆ นํามาประยุกต[ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหJสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหมG 2) “ปรับป{จจุบัน” เพ่ือปูทางสูGอนาคต ผGานการพัฒนาโครงสรJางพ้ืนฐานของประเทศ
ในมิติตGาง ๆ ท้ังโครงขGายระบบคมนาคมและขนสGงโครงสรJางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร[ เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดลJอมใหJเอ้ือตGอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ 3) “สรJางคุณคGาใหมGใน
อนาคต” ดJวยการเพ่ิมศักยภาพของผูJประกอบการ พัฒนาคนรุGนใหมG รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองตGอความตJองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร[ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตGอยอด
อดีตและปรับป{จจุบัน พรJอมท้ังการสGงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหJประเทศไทยสามารถสรJางฐานรายไดJ
และการจJางงานใหมGขยายโอกาสทางการคJาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูGไปกับการยกระดับรายไดJและการ
กินดีอยูGดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดJในคราวเดียวกัน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน จึงมีบทบาทสําคัญ ในการ
เตรียมพรJอมทัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของการสรJางองค[ความรูJท่ีมีความ
ทันสมัยและสอดคลJองกับสถานการณ[ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในป{จจุบัน โดยหลักสูตรจะตJองมีบทบามในการ
สรJางบุคลากรนักนวัตกรม่ีมีความรูJ ความสามารถ มีทักษะเชี่ยวชาญในการสรJางนวัตกรรมเชิงกระบวนการ
และวิธีการในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินที่สอดคลJองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเขJาใจในบริบท
ชุมชน สังคมและประเทศชาติดJวยการขับเคลื่อนและแกJไขป{ญหาการพัฒนาในทุกมิติอยGางมีประสิทธิภาพ 
สามารถดึงศักยภาพของชุมชนและสังคมมาพัฒนาใหJตรงจุด สรJางความม่ันคงทางดJานเศรษฐกิจและสGงเสริม
ความเปQนอยูGของทรัพยากรมนุษย[ในทุกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
และวิถีความปกติรูปแบบใหมG (New Normal) ที่ เกิดจากการระบาดของโรคติเชื้อ Covid-19 ไดJอยGาง
เหมาะสมตGอไป 
 12.2 ความเกี่ยวข2องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปQนศูนย[กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีพันธกิจเปQนมหาวิทยาลัย
เพื่อทJองถ่ินการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความเปQนอัตลักษณ[เฉพาะ
ของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตJ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีความจําเปQนที่จะตJองมีทิศทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนในมิติตGางๆ ใหJสอดคลJองกับแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะ
การออกแบบหลักสูตรการเรียนการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามความตJองการของสังคม 
โดยการท่ีมีหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตJองการทรัพยากรบุคคลในการพัฒนานั้นถือ
วGาเปQนภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยตJองทําการศึกษาวิจัยในการเตรียมพรJอมจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรที่มี
อยูGใหJสามารถทันตGอสถานการณ[ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลาเพ่ือใหJหลักสูตรมีความทันสมัยอยูGตลอดเวลา 
 
13. ความสัมพันธ/ (ถ2ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปGดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปGดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสรJางหลักสูตรประกอบดJวย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย[ท่ีบริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาที่

รายวิชาน้ันสังกัด 
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หมวดท่ี 2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค/ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
เชี่ยวชาญงานพัฒนา นJอมนําศาสตร[พระราชา สามารถบูรณาการศาสตร[ตGางๆที่เก่ียวขJอง เพ่ือสรJาง

นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
ป{จจุบันงานดJานการพัฒนาชุมชนยังคงสําคัญและมีความจําเปQนตGอการพัฒนาประเทศเปQนอยGางมาก 

ถึงแมJวGาการพัฒนาประเทศที่ผGานมาจะสGงผลกระทบหลายๆ ดJานท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงท่ีผGานมาภาครัฐไดJทุGมเทงบประมาณจํานวนมหาศาลในอันท่ีจะพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคูGกับการพัฒนาดJานวัตถุและป{จจัยพื้นฐานตGางๆ อยGางไรก็ตามผล
จากการพัฒนาดังกลGาวก็ยังไมGประสบความสําเร็จเทGาที่ควร อาจจะมาจากสาเหตุเพราะสภาพป{ญหาของการ
พัฒนาชุมชนน้ันเปQนวงจรที่สGงผลกระทบตGอกันเปQนลูกโซG จากความไมGรูJสูGความจนและการเจ็บป�วย ซ่ึงเปQน
อุปสรรคในการพัฒนาการเปล่ียนแปลงของโลกที่รวดเร็วยากตGอการควบคุม ดังเชGนเหตุการณ[ระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 ซ่ึงเหตุการณ[ดังกลGาวเปQนการตอกย้ําถึงความลJมเหลวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแสดงใหJเห็นถึงความเปราะบางของการพัฒนาและการบริหารจัดการและคุณภาพในการใชJ
งบประมาณเพื่อการพัฒนา จากสถานการณ[ดังกลGาวทําใหJเห็นถึงป{ญหาในสังคมในหลายๆมิติ ซ่ึงป{ญหา
ดังกลGาวจําเปQนตJองดําเนินการแกJไขอยGางรวดเร็วและทันทGวงที เพ่ือไมGใหJลุกลามสรJางผลกระทบในวงกวJาง 
นอกจากนี้ยังไดJเห็นถึงความสําคัญในการใชJศาสตร[ดJานการพัฒนามาแกJป{ญหาอยGางเปQนระบบและทั่วถึง 
 อยGางไรก็ตามป{ญหาความยากจนของพลเมืองนับเปQนป{ญหาหลักที่ทุกหนGวยงานพยายามหาทาง
แกJไข โดยการเพิ่มพูนรายไดJของประชาชนใหJสูงข้ึน (Increasing Income) แตGในการพัฒนาท่ีผGานมา พบวGา
ยิ่งมีการพัฒนายิ่งทําใหJประชาชนยากจนลง กลGาวคือ จากการมุGงพัฒนาประเทศเพ่ือใหJทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยเนJนการพัฒนาทางดJานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรม โดย
ภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปQนประชากรสGวนใหญGของประเทศไมGไดJรับการดูแลอยGางท่ัวถึง อันเปQนเหตุใหJเกิดความ
แตกตGางทางฐานะของบุคคลสองกลุGม กลุGมหนึ่งมีจํานวนไมGมากมีฐานะรํ่ารวย มีอํานาจทางเศรษฐกิจกับอีก
กลุGมหนึ่งเปQนคนสGวนมาก อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ซ่ึงความไมGเปQนธรรมในการกระจายรายไดJกําลัง
กลายเปQนป{ญหาที่สําคัญความแตกตGางระหวGางเมืองกับชนบทมีมากข้ึนประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าลง
จากการกระจายรายไดJที่มีลักษณะตกต่ําลงเร่ือยๆ เปQนสิ่งที่ยืนยันความเช่ือที่วGาแมJวGาประเทศไทยในอดีตเคย
ประสบความสําเร็จอยGางสูงทางดJานการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แตGความเจริญ
ดังกลGาวไมGไดJกระจายไปสูGประชาชนโดยท่ัวหนJาแตGหากกระจุกตัวอยูGกับกลุGมคนบางกลุGมเทGานั้น 
 นอกจากนี้จากการวิเคราะห[ป{ญหาความเลื่อมล้ําทางสังคมและความยากจนเกิดจากป{จจัยตGาง ๆ 
ซ่ึงมีความเก่ียวขJองเชื่อมโยงกันมีลักษณะเปQนลูกโซGวัฏจักรแหGงความยากจน ดังน้ันการพัฒนาชุมชนจึงมี
ความจําเปQนอยGางยิ่งที่จะชGวยลดชGองวGางทางสังคมและขจัดป{ญหาความยากจนในชุมชนใหJลดนJอยลง ซ่ึง
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จําเปQนตJองอาศัยความรGวมมือจากทุกฝ�ายทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค[กรชุมชน นักวิชาการและองค[กรธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยGางยิ่งภาครัฐบาลซ่ึงเปQนองค[กรหลักในการพัฒนาตJองใหJความสําคัญตGอการพัฒนา โดยเฉพาะ
อยGางยิ่งการสGงเสริมในการเตรียมบุคลการท่ีมีความรูJความสามารถในดJานการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินนั้น 
จําเปQนตJองดําเนินการอยGางเรGงดGวนเพ่ือรับมือกับป{ญหาดJานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนทJองถ่ินและในมิติอ่ืนๆ 
ทั้งนี้การลดป{ญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมและสGงเสริมใหJเกิดกระบวนการมีสGวนรGวมนั้นจะตJองเกิดจากการ
นําหลักการพัฒนาชุมชนไปประยุกต[ใชJกับริบทตGางๆ อยGางหลากหลาย 

การปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเปQนการสรJางองค[ความรูJและผลิตบัณฑิตท่ีมีความ
พรJอมตGอการพัฒนาประเทศดJวยการบูรณาการศาสตร[ท่ีหลากหลายและจัดการเรียนการสอนใหJทันตGอ
สถานการณ[การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเพื่อใหJมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตรงกับความ
ตJองการของสถานประกอบในการพิจารณาและคัดเลือกบัณฑิตใหJตรงตามตําแหนGงงานในอนาคตที่สามารถ
ตอบสนองและรองรับตGอสถานการณ[ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมป{จจุบัน เชGน ป{จจัยความเปลี่ยนแปลง
พลวัตของสถานการณ[โลก ซ่ึงมีผลกระทบตGอการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาโดยทางตรงการเปpด
เสรีทางการคJาท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ความกJาวหนJาทางเทคโนโลยี ความขัดแยJงทางการเมือง 
รวมท้ังสถานการณ[ที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงของพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตJใหJทันสมัย ขณะเดียวกันทิศทางของการพัฒนาประเทศในระดับตGางๆ ยังคง
ใหJความสําคัญกับการทําหนJาที่ของนักพัฒนาเพื่อใหJการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถ
ดําเนินการไดJอยGางตGอเน่ือง ภายใตJมิติของการพัฒนาดJานเศรษฐกิจและสังคมที่นักพัฒนาจะตJองเปQนนัก   
นวัตกรม่ีมีความรูJ ความสามารถ มีทักษะเชี่ยวชาญในการสรJางนวัตกรรมเชิงกระบวนการและวิธีการในการ
พัฒนาชุมชนทJองถ่ินที่สอดคลJองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เขJาใจบริบทชุมชน ในการขับเคลื่อนการ
แกJไขป{ญหาและการพัฒนาอยGางมีประสิทธิภาพ สามารถดึงศักยภาพชุมชนแตGละท่ีออกมาเพื่อพัฒนาใหJตรง
จุด สรJางความม่ันคงดJานเศรษฐกิจใหJกับชุมชน สังคมและประเทศชาติไดJอยGางเต็มกําลังความสามารถท้ังน้ี
นักพัฒนาจะตJองทําหนJาที่ในการสGงเสริมความเปQนอยูGของชุมชนใหJดีข้ึนควบคูGกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พลเมืองใหJสามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดJอยGางเหมาะสม 

1.3 วัตถุประสงค/ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มีวัตถุประสงค[เพ่ือผลิตบัณฑิตใหJมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนานาชุมชนทJองถ่ินไดJ 
2. มีความรูJ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร[ดJานการพัฒนา ศาสตร[พระราชา และศาสตร[ท่ี

เก่ียวขJอง เพ่ือสรJางนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJ 
3. มีความรูJ ความเขJาใจ มีทักษะ สามารถใชJเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJอยGางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรูJ ความเขJาใจในศาสตร[พระราชา สามารถประยุกต[ใชJกับงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJอยGาง

เหมาะสม 
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5. มีความรูJ ความเขJาใจ มีทักษะในศาสตร[การพัฒนาและศาสตร[ท่ีเก่ียวขJองกับการพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ิน 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูJนํา มีความรับผิดชอบตGอสังคม 
 
1.4 ความคาดหวังผลลัพธ/การเรียนรู2เม่ือสิ้นปAการศึกษา 

ปAที่ รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรูJความเขJาใจ พ้ืนฐานดJานการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

2 นักศึกษามีความรูJความเขJาใจ มีทักษะในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 
3 นักศึกษามีความรูJ ความสามารถ มีทักษะในศาสตร[พระราชา และศาสตร[ตGางๆที่เก่ียวขJองกับ

การพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

4 นักศึกษามีความรูJ มีทักษะ สามารถบูรณาการศาสตร[ดJานการพัฒนา ศาสตร[พระราชา และ
ศาสตร[ตGางๆ ท่ีเก่ียวขJองกับการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน เพ่ือสรJางนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ินไดJ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ/  หลักฐาน/ตัวบ9งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การพัฒนาชุมชน ใหJมี
มาตรฐานไมGต่ํากวGามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
และสอดคลJองกับความ
ตJองการของผูJใชJบัณฑิต 

1. ติดตามการเปล่ียนแปลงและความ
ตJองการของสถานประกอบการณ[และ
ผูJมใชJบัณฑิต เพื่อเปQนขJอมูลในปรับปรุง
หลักสูตร 

2. เชิญผูJเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีสGวนรGวมในการกําหนดแนวทาง
และประเมินพัฒนาหลักสูตร 

3. ประสานความรGวมมือกับหนGวยงาน
และองค[กรภายนอกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 

4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยGาง
สมํ่าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรในแตGละปO 

2. รายงานการประชุมการ
พัฒนาหลักสูตร 

3. รายงานการพัฒนาผูJเรียนท่ี
มีหนGวยงาน/องค[กรภายนอก
เขJารGวมกิจกรรม 

4. นักศึกษาอยGางนJอยรJอยละ 
95 ผGานการประเมินการฝ�ก
ประสบการณ[วิชาชีพและสห
กิจศึกษา 

5. ผูJใชJบัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 
จากระดับ 5 

2. พัฒนาศักยภาพของผูJสอน 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูJของ
นักศึกษา 

1. อาจารย[ใหมGตJองผGานการอบรม
หลักสูตรเบื้องตJนเก่ียวกับเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล 

1. หลักฐานหรือเอกสารแสดง
การพัฒนาตนเอง 
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ/  หลักฐาน/ตัวบ9งชี้ 
2. อาจารย[ทุกคนตJองมีกิจกรรมและเขJา

รGวมการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้ เพื่อใหJมี
ความรูJความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผูJสอน
จะตJองสามารถวัดและประเมินผลไดJ
เปQนอยGางดี 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร2างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปOการศึกษาแบGงออกเปQน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ         
มีระยะเวลาการศึกษาไมGนJอยกวGา 15 สัปดาห[ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน 

 ไมGมี 
1.3 การเทียบเคียงหน9วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมGมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ[ 
 2.2 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา :  

2.2.1 เปQนผูJสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทGา  หรือมีคุณสมบัติอ่ืนครบถJวน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข2า  

นักศึกษาที่สนใจเขJาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสGวนใหญGเปQนบุคคลในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตJ ซ่ึงบางคนมีป{ญหาเร่ือง
ความพรJอมในทักษะพ้ืนฐานที่จําเปQนในการเรียนรูJ เชGน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางตัวเลข เปQนตJน 
          2.4  กลยุทธ/ในการดําเนินการเพ่ือแก2ไขปLญหา/ข2อจํากัดของนักศึกษาในข2อ 2.3 

สําหรับนักศึกษาใหมGที่มีป{ญหาความพรJอมดJานทักษะพื้นฐานในการเรียน มหาวิทยาลัยคณะ
มนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[ และหลักสูตรไดJจัดใหJมีการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทักษะในดJานตGางๆ 
กGอนเขJาเรียนในภาคการศึกษาแรก และการพัฒนาทักษะของผูJเรียนในดJานตGางๆ อยGางตGอเน่ือง 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปA 
ระดับชั้นปA 

 
จํานวนนักศึกษาในแต9ละปAการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตรี ( 4 ปO )       

ชั้นปOที่ 1 160 160 160 160 160 
ชั้นปOที่ 2  160 160 160 160 
ชั้นปOที่ 3   160 160 160 

ชั้นปOที่ 4    160 160 
รวมจํานวนนักศึกษา 160 320 480 640 640 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดว9าจะ
สําเร็จการศึกษา 

    
160 

 
160 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน9วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีต2องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คGาธรรมเนียมการศึกษา คนละ 
8,500 ตGอภาคการศึกษา 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
700 บาท 

112,000 224,000 336,000 448,000 448,000 

รวมรายรับ 2,832,000 5,664,000 8,496,000 11,328,000 11,328,000 
           

2.6.2 รายละเอียดรายจ9าย (หน9วยบาท) 

รายละเอียดรายจ9าย 
งบประมาณที่ต2องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง รJอยละ 20 566,400 1,132,800 1,699,200 2,265,600 2,265,600 
รายจGายระดับมหาวิทยาลัย รJอย
ละ 40 

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

คGาใชJจGายในการดําเนินงาน รJอย
ละ 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 

ค9าใช2จ9ายต9อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน และช้ันเรียนออนไลน[ 
 แบบการจัดการเรียนรูJโดยใชJชุมชนเปQนฐานและ ใชJ Blended Learning 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข2ามมหาวิทยาลัย (ถ2ามี) 
ใหJเปQนไปตามขJอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3. หลักสูตรและอาจารย/ผู2สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนGวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมGนJอยกวGา 121 หนGวยกิต 
3.1.2 โครงสรJางหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ประกอบดJวยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรJางหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม9น2อยกว9า 30 หน9วยกิต 
 1.1  กลุ9มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมGนJอยกวGา 15 หนGวยกิต 

1) วิชาบังคับ  12 หนGวยกิต 
2) วิชาเลือก ไมGนJอยกวGา 3 หนGวยกิต 

 1.2 กลุ9มวิชาวิถีแห9งชีวิต ไมGนJอยกวGา 6 หนGวยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หนGวยกิต 
2) วิชาเลือก ไมGนJอยกวGา 3 หนGวยกิต 

 1.3  กลุ9มวิชาพลเมืองโลก ไมGนJอยกวGา 6 หนGวยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หนGวยกิต 
2) วิชาเลือก ไมGนJอยกวGา 3 หนGวยกิต 

 1.4 กลุ9มวิชาอัตลักษณ/ของคณะ  3 หนGวยกิต 

1) คณะครุศาสตร[                                              3 หนGวยกิต 

      หรือ    

2) คณะมนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[  3 หนGวยกิต 

      หรือ    

3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หนGวยกิต 

      หรือ    

4) คณะวิทยาศาสตร[เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หนGวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม9น2อยกว9า 85 หน9วยกิต 
    2.1 กลุGมวิชาเฉพาะดJาน ไมGนJอยกวGา      78 หนGวยกิต 

     2.2 กลุGมวิชาปฏิบัติการและฝ�ก
ประสบการณ[วิชาชีพ  

 
ไมGนJอยกวGา 

 
7 

 
หนGวยกิต 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม9น2อยกว9า        6 หน9วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 
 รายวิชาตามโครงสรJางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 

ดังน้ี   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม9น2อยกว9า    30  หน9วยกิต 

1.1 กลุ9มวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไม9น2อยกว9า    15  หน9วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                             12  หน9วยกิต 

151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Language Thought and Communication 

151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*      3(3-0-6) 
Thai for Communication 

151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
Thai for Careers 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
English for Fun 

151001006 การใชJภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน[ 3(3-0-6) 
English Usage for Social Network 

151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ 
พัฒนาการเรียนรูJ* 2(1-2-3) 
English for Communication and 
Learning Development 

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1*    2(1-2-3) 
English for Communication 1 

151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2*   2(1-2-3) 
English for Communication 2 

151001013 กJาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy  

      

2) วิชาเลือก                                  ไม9น2อยกว9า    3  หน9วยกิต 

151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)  
Developments of Thai Speaking and 
Writing Skills 
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151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
English Communication Skills 
Development  

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Chinese for Communication 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
Melayu for Communication 

 
1.2 กลุ9มวิชาวิถีแห9งชีวิต   ไม9น2อยกว9า     6  หน9วยกิต 

1) วิชาบังคับ 3  หน9วยกิต 

151001016 อยูGดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
Well-being 

151001017 วิทยาศาสตร[ในชีวิตประจําวัน*  3(3-0-6) 
Science in Daily Life 

 

2) วิชาเลือก                  ไม9น2อยกว9า     3 หน9วยกิต  

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ       3(3-0-6) 
Information Technology for 
Presentation 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6) 
Information Technology in Daily Life 

151001018 คณิตศาสตร[ในชีวิตประจําวัน*      3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 

151001019 การบริหารรGางกาย 1(0-2-2) 
Body Exercise 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
Sports for the Quality of 
Life Development 

151001021 ศาสตร[พระราชากับการพัฒนาทJองถ่ิน 3(3-0-6)  
King’s Philosophy for LocalDevelopment 

151001022 ชี้ชGองทางดี ชี้ชGองทางรวย 3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and Wealth    

151001023 ความงดงามแหGงตน 3(3-0-6) 
Beauty of Life 
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151001024 กJาวสูGโลกกวJาง 2(1-2-3) 
Step to the World 

151001025 ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
Truth of Life 

151001026 การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
Self Development  

151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*             3(3-0-6) 
Aesthetics for Life 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
Life and Thai Culture 

 
1.3 กลุ9มวิชาพลเมืองโลก    ไม9น2อยกว9า    6  หน9วยกิต 

1) วิชาบังคับ                 3  หน9วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
Multiculture  and Peace 

 

2) วิชาเลือก            ไม9น2อยกว9า    3  หน9วยกิต 

151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
Life Skill for Society 

151001031 สังคมภิวัตน[* 3(3-0-6) 
Socialization 

1.4 กลุ9มวิชาอัตลักษณ/ของคณะ                     3  หน9วยกิต 
 

1) คณะครุศาสตร/   3  หน9วยกิต 

151001032 ครูแหGงแผGนดิน 3(3-0-6) 
Teachings of King Rama 9 

 หรือ 

2) คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/  3  หน9วยกิต 

151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน 3(3-0-6) 
Thai and Local Ways 

  หรือ 
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3) คณะวิทยาการจัดการ   3  หน9วยกิต 

151001034 ผูJประกอบการรุGนเยาว[ 3(3-0-6)  
Young Enterpreneurs 

  หรือ 
  

4) คณะวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีและการเกษตร 3  หน9วยกิต 

151001035 วิทยาศาสตร[เพื่อทJองถ่ิน 3(3-0-6) 
Science for Community 

 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม9น2อยกว9า 85 หน9วยกิต 
    2.1 กลุ9มวิชาเฉพาะด2าน                                    ไม9น2อยกว9า 78 หน9วยกิต 
321321001 หลักการพ้ืนฐานงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

Principles of Local Community Development 
6 (3-6-9) 

321321002 นวัตกรรมและภูมิป{ญญาในงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 
Innovations and Wisdom in Local Community Development 

6 (3-6-9) 

321321003 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย 
Diversity-Based Development 

6 (3-6-9) 

321322004 ศาสตร[พระราชากับการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินอยGางยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Local Community Sustainable 
Development 

6 (3-6-9) 

321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 
Skills and Techniques of Local Community Development 

6 (3-6-9) 

321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนทJองถ่ิน 
Innovative Research and Development for Local Community 

6 (3-6-9) 

321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 
Policies and Plans of Local Community Development 

6 (3-6-9) 

321322008 อุดมการณ[ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 
Ideals Virtues and Ethics of Developers 

6 (3-6-9) 

321323009 การสื่อสารในงานพัฒนา 
Communication in Development Work 

6 (3-6-9) 

___________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทGาขึ้นไป 
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321323010 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ 
Responsibility-Based Development 

6 (3-6-9) 

321323011 ขJอมูลขนาดใหญG (Big Data) เพื่องานพัฒนา 
Big Data for Development Work 

6 (3-6-9) 

321323012 เทคโนโลยีกับการจัดการชุมชนทJองถ่ิน 
Technologies and Local Community Management 

6 (3-6-9) 

321324013 การบริหารงานธุรกิจชุมชนในงานพัฒนา 
Community Business Management in Development Work 

6 (3-6-9) 

   
    2.2 กลุ9มวิชาปฏิบัติการและฝPกประสบการณ/วิชาชีพ ไม9น2อยกว9า 7 หน9วยกิต 
121324014 เตรียมฝ�กประสบการณ[วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษานวัตกรรมการ

พัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 
Professional experience and Cooperative 
educationpreparation in Local Community development 
Innovation 

1 (1-0-2) 

 และ  
121324015 สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

Cooperative education in Local Community development 
Innovation 

6 (600) 

 หรือ  
121324016 ฝ�กประสบการณ[วิชาชีพนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

Professional experience in Local Community development 
Innovation 

6 (540) 

   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม9น2อยกว9า 6หน9วยกิต 

  ใหJเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมGซํ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลJว และตJองไมGเปQนรายวิชาที่กําหนดใหJเรียนโดยไมGนับหนGวยกิตรวมในเกณฑ[การสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรน้ี 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปAที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน9วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน9วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321321001 หลักการพ้ืนฐานงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 6 (3-6-9) 

321321002 นวัตกรรมและภูมิป{ญญาในงานพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ิน 

6 (3-6-9) 

   

รวม 18 หน9วยกิต 
 
ปAที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน9วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน9วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321321003 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย 6 (3-6-9) 

321322004 ศาสตร[พระราชากับการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินอยGาง
ยั่งยืน 

6 (3-6-9) 

   

รวม 18 หน9วยกิต 
 
ปAที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน9วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน9วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 6 (3-6-9) 

321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน
ทJองถ่ิน 

6 (3-6-9) 

   

รวม 18 หน9วยกิต 
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ปAท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน9วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน9วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 6 (3-6-9) 

321322008 อุดมการณ[ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 6 (3-6-9) 
   

รวม 18 หน9วยกิต 
 
ปAท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน9วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน9วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321323009 การสื่อสารในงานพัฒนา 6 (3-6-9) 

321323010 การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบ 6 (3-6-9) 

รวม 18 หน9วยกิต 
 
ปAท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน9วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 321323011 ขJอมูลขนาดใหญG (Big Data) เพ่ืองานพัฒนา 6 (3-6-9) 

321323012 เทคโนโลยีกับการจัดการชุมชนทJองถ่ิน 6 (3-6-9) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน9วยกิต 

รวม 18 หน9วยกิต 
 
ปAท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน9วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 321324013 การบริหารงานธุรกิจชุมชนในงานพัฒนา 6 (3-6-9) 
121324014 เตรียมฝ�กประสบการณ[วิชาชีพและเตรียมสหกิจ

ศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 
1 (1-0-2) 

รวม 7 หน9วยกิต 
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ปAที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน9วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 121324015 สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 6 (600) 

หรือ   
121324016 ฝ�กประสบการณ[วิชาชีพนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ทJองถ่ิน 
6 (540) 

รวม 6 หน9วยกิต 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไม9น2อยกว9า    30  หน9วยกิต 

    1.1 กลุ9มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    ไม9น2อยกว9า    15  หน9วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                    12  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001001 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร                                                     3(3-0-6) 

Language Thought and Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ[ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะการ

ฟ{งและการอGาน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถGายทอดความคิดเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใชJภาษาไทยผGานบทเพลงหรือการละเลGน การเลGา
นิทานพื้นบJาน  

Language and Communication, relation between languages with ideas 
and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*                                                          3(3-0-6) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปQนเคร่ืองมือในการสื่อสาร ฝ�กทักษะใชJภาษาใน

ชีวิตประจําวัน ทั้งดJานการฟ{ง การพูด การอGาน และการเขียน การใชJภาษาสื่อสารท่ีเปQน
ทางการและไมGเปQนทางการ การนําเสนอขJอมูลในเชิงใหJความรูJขJอคิดเห็น ขJอเสนอแนะ 
และวิจารณ[อยGางมีเหตุผล ศึกษาสภาพป{ญหาและแนวทางการแกJไขการใชJภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตGอสังคมในการใชJภาษาไทยในการ
สื่อสาร 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Significance of Thai language as communication tools, practice of 

language  in daily life use 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 
 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*                                                  3(3-0-6) 
Thai for Careers 

การฝ�กทักษะ พัฒนาการใชJภาษาไทยดJานการฟ{ง การพูด การอGานและการเขียน
เพื่อใหJเกิดการสื่อสารอยGางมีประสิทธิภาพถูกตJองตามหลักเกณฑ[ท้ังในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขJอมูล  การใหJความรูJ การวิเคราะห[ขJอคิดเห็น 
ขJอเสนอแนะโดยผGานกระบวนการคJนควJาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชJในสถานการณ[  
ตGาง ๆ ใหJเกิดประโยชน[ตGอการปฏิบัติหนJาที่การงานและการใชJชีวิตประจําวัน 

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 

 
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                                                                   3(3-0-6) 

English for Fun 
การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

คําศัพท[และสํานวนการทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผูJอ่ืน การสอบถามขJอมูลเบ้ืองตJน การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรูJสึก การนําเสนอหนJาชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001006 การใช2ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน/                                               3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 
การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยGางงGายในสื่อสังคมออนไลน[  การตั้งและการตอบ

กระทูJเปQนภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน[  การแสดงความคิดเห็นเปQน
ภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล[เปQนภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email 
in English 

 
151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู2*                               2(1-2-3) 

English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟ{ง พูด อGาน เขียน ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ[ตGาง ๆ  อาทิ การกลGาวทักทาย การกลGาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูJอ่ืน การรJองขอ  การเสนอความชGวยเหลือ การใหJคําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและส่ิงของและสถานท่ีการถามและการใหJขJอมูล การติดตGอสื่อสารทาง
โทรศัพท[และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชJเคร่ืองมือ  แหลGงขJอมูลเพื่อศึกษา
คJนควJาในการพัฒนาการสื่อสาร เชGน การใชJพจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ[ การใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 communication 

 
151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 *                                                    2(1-2-3) 

English for Communication 1 

การฝ�กปฏิบัติการฟ{ง พูด อGาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถJอยคําและสํานวนพื้นฐานท่ีใชJในสถานการณ[ตGาง ๆ ท่ีเก่ียวขJองกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจJาของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกตJองเหมาะสม 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Practices 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 

 
151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 *                                                    2(1-2-3) 

English for Communication 2 

การฝ�กและพัฒนาการฟ{ง พูด อGาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชJสถานการณ[จริงท่ี
สอดคลJองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขJองรวมถึงการฝ�กทักษะการคิดวิเคราะห[แกJป{ญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

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 

 
151001013 ก2าวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ                                                        3(3-0-6) 

Technology and Media Literacy  

การรูJเทGาทันขJอมูลขGาวสาร การรูJเทGาทันสื่อ การรูJเทGาทันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  การเขJาถึงและประเมินขJอมูล  การใชJขJอมูลและจัดการไดJ การวิเคราะห[สื่อ 
การใชJเคร่ืองมือสื่อสารงGาย ๆ ในการผลิตสื่อ การใชJสื่อสังคมออนไลน[อยGางถูกตJองตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 
2)  วิชาเลือก        ไม9น2อยกว9า    3 หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                                   3(3-0-6)      

Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสตGาง ๆ ท้ังท่ี
เปQนทางการและไมGเปQนทางการ ศึกษาคJนควJา ความรูJจากการฟ{งและการอGานจากสื่อตGาง 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ๆ นําเสนอดJวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท 
ในการสื่อสาร การวิจารณ[การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking 
and writing 

 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                          3(3-0-6) 

English Communication Skills Development 
การฟ{งและพูดโตJตอบในสถานการณ[ท่ีเก่ียวขJองกับชีวิตประจําวัน การอGานและ

เขียนขJอความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสรJางไมGซับซJอน   
Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 

and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                                                               3(3-0-6)     

Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คําศัพท[ ไวยากรณ[ข้ันพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบ้ืองตJนในชีวิตประจําวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 
151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                                                            3(3-0-6) 

Melayu for Communication 

การใชJภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท[ ไวยากรณ[ข้ันพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบ้ืองตJนในชีวิตประจําวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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1.2) กลุ9มวิชาวิถีแห9งชีวิต                                       ไม9น2อยกว9า     6  หน9วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                   3  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001016 อยู9ดี กินดี มีสุข                                                                       3(3-0-6) 

Well-being 

การใชJวิทยาศาสตร[เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใชJวิทยาศาสตร[
และเทคโนโลยีตGอสิ่งแวดลJอม  อาหารและคุณคGาทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การ
อGานฉลากโภชนาการ ความรูJเร่ืองยาเบื้องตJน สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุJมครองผูJบริโภค การสรJางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 
151001017 วิทยาศาสตร/ในชีวิตประจําวัน*                                                    3(3-0-6) 

Science in Daily Life  

พลังงาน แหลGงพลังงาน พลังงานไฟฟrา การผลิตกระแสไฟฟrา วงจรไฟฟrาในบJาน 
อุปกรณ[ไฟฟrา หลักการทํางานของเคร่ืองใชJไฟฟrาประเภทตGาง ๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตGาง ๆ ของมนุษย[ พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชJในชีวิต 
ประจําวัน การใชJประโยชน[จากจุลินทรีย[ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ[อุตสาหกรรมโดยใชJความรJอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑ[และการเก็บรักษา 

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 use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 
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2) วิชาเลือก    ไม9น2อยกว9า    3 หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ                                             3(3-0-6)      

Information Technology for Presentation 

ความรูJเบื้องตJนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขJาถึงและการใชJขJอมูล วิธีการ
เขJาถึงสารสนเทศ กลยุทธ[การสืบคJน การวิเคราะห[และสังเคราะห[สารสนเทศ และการ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตGาง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน*                                           3(3-0-6)      

Information Technology in Daily Life 

ความรูJเบื้องตJนเก่ียวกับคอมพิวเตอร[ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต[
คอมพิวเตอร[ในชีวิตประจําวัน การประยุกต[คลังความรูJ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใชJระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

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

 
151001018 คณิตศาสตร/ในชีวิตประจําวัน*                                                     3(3-0-6)      

Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การใหJเหตุผล คณิตศาสตร[การเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย 
การเชGาซ้ือ บัญชีรับ-จGาย ภาษี และสถิติเบื้องตJน เพื่อการประยุกต[ใชJในชีวิตประจําวัน  

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

 
151001019 การบริหารร9างกาย                                                                   1(0-2-2)      

Body Exercise 

หลักการบริหารรGางกาย การฝ�กทักษะ และเทคนิคเบื้องตJนของการบริหารรGางกาย
เพื่อการเสริมสรJางกลJามเนื้อแตGละสGวน ความแข็งแกรGง ความยืดหยุGนของรGางกาย และ
การทดสอบสมรรถภาพดJวยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการเลือกเลGนกีฬา
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
เพื่อสุขภาพ การมีน้ําใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness 
self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*                                                  2(1-2-3) 

Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขGงขันกีฬาประเภทตGาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหJเหมาะสมกับศักยภาพของแตGละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลGน
กีฬาเพื่อใหJเกิดประโยชน[สูงสุดตGอรGางกาย อารมณ[ และสังคม การปrองกันการบาดเจ็บ
จากการเลGนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตJน การนําทักษะดJานกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเลGนกีฬาและการละเลGนพ้ืนเมืองในทJองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรJางภาวะ การเปQนผูJนํา 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 

 
151001021 ศาสตร/พระราชากับการพัฒนาท2องถ่ิน                                             3(3-0-6)      

King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร[พระราชากับการจัดการดJานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลJอมและ
สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริเพื่อความกินดีอยูGดี
ของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต[ใชJศาสตร[พระราชาในการพัฒนา
ทJองถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, applying 
the King’s philosophy for community development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001022 ช้ีช9องทางดี ช้ีช9องทางรวย                                                           3(3-0-6)   

Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรูJ  เขJาใจ เห็นคุณคGาของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลJอมมี
การพัฒนาตนเองเพ่ือดํารงตนอยGางมีความสุขและอยูGรGวมกันผูJอ่ืนไดJ การเสริมสรJาง
คุณธรรมและจริยธรรม การไมGเบียดเบียนผูJอ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผูJนําการ
บริหารทรัพยากรมนุษย[ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตJน การ
วิเคราะห[สภาพแวดลJอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน[ การตลาดและ
การสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 
 

151001023 ความงดงามแห9งตน                                                                3(3-0-6) 

Beauty of Life      

ความรูJพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ[ การเขJาใจตนเองและเขJาใจผูJอ่ืน ธรรมชาติ
ของมนุษย[ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องตJน หลักการพูด
นําเสนอตGอท่ีประชุม ภาวะผูJนําและผูJตามที่ดี การพัฒนาตนในการทํางานกลุGมและ
ทํางานทีม  และทักษะการใชJชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 
151001024 ก2าวสู9โลกกว2าง                                                                        2(1-2-3) 

Step to the World 

การคJนหาแหลGงงาน  การอGานประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร[มใบสมัครงาน 
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล[เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติสGวนตัว การ
นัดหมายเพ่ือสัมภาษณ[งาน การสัมภาษณ[งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ[
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
การสนทนาทางโทรศัพท[ ทักษะในการใชJกริยามารยาทและน้ําเสียงในการพูด คําศัพท[
และสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน 
การบันทึกการประชุม และการนําเสนอ  การปรับตัวเขJาสูGสังคม การปฏิบัติตนในการ
ทํางาน การทํางานเปQนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 

 
151001025 ความจริงของชีวิต*                                                                  3(3-0-6) 

Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ป{จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร[และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต[ในการแกJป{
ญหาและพัฒนาป{ญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูJ  โลกทัศน[แบบตGาง ๆ การวิ
เคราะห[ขJอดีและขJอเสียของโลกทัศน[แตGละอยGางเพ่ือจะไดJรูJจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตJองดีงามเพ่ือความเปQนมนุษย[ที่สมบูรณ[ อันนําไปสูGความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 

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 

151001026 การพัฒนาตน*                                                                       2(2-0-4) 

Self Development  

หลักการและองค[ประกอบตลอดจนป{จจัย ของพฤติกรรมของมนุษย[ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติป{ญญา ความฉลาดทางอารมณ[และ
จริยธรรม การปrองกันและการจัดการความเครียด การสรJางมนุษยสัมพันธ[ การทํางาน
เปQนทีม และการบริหารความขัดแยJง 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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 

 
151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*                                                               3(3-0-6) 

Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร[เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร[เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขJอแตกตGางในศาสตร[ทางความงาม ความ สําคัญของการรับรูJกับ
ความเปQนมาของศาสตร[ทาง การเห็น การไดJยิน และการเคลื่อนไหว สูGทัศนศิลป� ศิลปะ 
คีตศิลป�และการแสดง ผGานข้ันตอนการเรียนรูJเชิงคุณคGาจากการรําลึก ความคุJนเคยและ
นําเขJาสูGความซาบซ้ึง เพื่อใหJไดJมาซ่ึงประสบการณ[ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

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, recognition, familiarity 
which lead to  appreciationand obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                                            2(1-2-3) 

Life and Thai Culture 

เอกลักษณ[ทางสังคม วัฒนธรรมทJองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ[ ธรรมชาติของมนุษย[ กระบวนการทางจิตวิทยา การสรJางจิตสาธารณะเพื่อ
สรJางความสัมพันธ[ระหวGางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกJาวหนJาในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชJในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 principles 
application to life and career  
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    1.3 กลุ9มวิชาพลเมืองโลก                                ไม9น2อยกว9า        6  หน9วยกิต 
1) วิชาบังคับ                         3  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                          3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสรJางความ
เขJาใจ ความแตกตGางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตGางทางวัฒนธรรม แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกับสันติภาพและความสมานฉันท[ ป{ญหา ความขัดแยJงในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแกJป{ญหาความขัดแยJงโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือสGงเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตGอสังคมพหุวัฒนธรรม การอยูGรGวมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ[สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 

 
2) วิชาเลือก         ไม9น2อยกว9า   3  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                                                                 3(3-0-6)      

Life Skill for Society 

ทักษะดJานการคิดแกJป{ญหาแบบองค[รวม  การคิดสรJางสรรค[ การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21 ความเขJาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรูJอาชีพ 
การเรียนรูJสังคมผูJสูงวัย การสรJางคุณคGาในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
เรียนรูJตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001031 สังคมภิวัตน/*                                                                          3(3-0-6) 

Socialization 

ความสัมพันธ[ระหวGางมนุษย[กับสิ่งแวดลJอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแส โลกาภิวัตน[ ปรากฏการณ[ธรรมชาติ ที่สGงผลตGอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ดJานตGาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

 
1.4  กลุ9มวิชาอัตลักษณ/ของคณะ                                     3  หน9วยกิต 

1) คณะครุศาสตร/                                                       3  หน9วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

151001032 ครูแห9งแผ9นดิน                                                                        3(3-0-6)      

Teachings of King Rama 9 

 คําพGอสอนเก่ียวกับวิชาชีพครู การยกยGองครู การเรียนรูJสูGการเปลี่ยนแปลงสี่เสา
หลักของการเรียนรูJ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหมG จิตอาสา  หนJาที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

 
หรือ 

2) คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/                              3  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                         3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใตJ  วัฒนธรรมชุมชนทJองถ่ิน  อัตลักษณ[-
ชายแดนใตJ เชGน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตGงกาย ผJาประจําถ่ิน  วัฒนธรรมดJาน
ภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และส่ิงสรJางสรรค[ที่เกิดจาก  ภูมิป{ญญาทJองถ่ิน
ชายแดนใตJ  วิถีชีวิตของผูJคนในชายแดนใตJ   และจัดใหJมีกรณีศึกษาเรียนรูJทรัพยากรใน
ชุมชนทJองถ่ิน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 

community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of 
learning resores in local community 

 
หรือ 

3) คณะวิทยาการจัดการ                                     3  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001034 ผู2ประกอบการรุ9นเยาว/                                                               3(3-0-6)      

Young Enterpreneurs 

ความเปQนมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและ
เอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห[แนวทางการเปQนผูJประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเปQนผูJประกอบการ การมองหาโอกาสในการเปQน
ผูJประกอบการ  การประเมินความเปQนไปไดJทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ
วางแผนทางการเงินสGวนบุคคล การบริหารรายไดJ รายจGาย การออม และภาระหน้ี การ
ใชJเงินอยGางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตGาง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพรJอม
สําหรับการเปQนผูJประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน[ทางภาษี  จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตGอสังคม และกฎหมายที่เก่ียวขJอง  

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and 
theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income management; expenses, 
savings and debts, spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related laws 

หรือ 
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4) คณะวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีและการเกษตร               3  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001035 วิทยาศาสตร/เพ่ือท2องถ่ิน                                                             3(3-0-6)      

Science for Community   

ความรูJ ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตร[ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร[ เจต
คติทางวิทยาศาสตร[ วิธีการทางวิทยาศาสตร[ และการประยุกต[ใชJวิทยาศาสตร[เพ่ือการ
พัฒนาทJองถ่ิน 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม9น2อยกว9า         85  หน9วยกิต 

    2.1 กลุ9มวิชาเฉพาะด2าน                               ไม9น2อยกว9า         78  หน9วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
321321001 หลักการพ้ืนฐานงานพัฒนาชุมชนท2องถิ่น                                      6 (3-6-9) 

Principles of Local Community Development 
แนวคิดหลักการและทฤษฎีของการพัฒนาชุมชน รูปแบบ กระบวนการพัฒนา

ชุมชนทJองถ่ินป{ญหาและแนวทางพัฒนาชุมชน ฝ�กปฏิบัติศึกษาชุมชน วิเคราะห[ป{ญหา
ชุมชน จัดลําดับป{ญหาและความตJองการของชุมชน วางแผนและจัดโครงการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ดําเนินงานตามแผน/โครงการ ประเมินผลงาน และทบทวนเพ่ือแกJไขป{ญหา
และอุปสรรคท้ังในและนอกหJองเรียน และเครือขGายกับการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

Concepts, principles and theories of communitydevelopment; 
models and process of localcommunitydevelopment; problems and 
approachestocommunitydevelopment; practicecommunityeducation; 
analyzecommunityproblems; prioritizecommunityproblems and needs; plan 
and organizeprojectsforcommunitydevelopment; implementplans/projects; 
evaluateprojecr and reviewforsolvingproblems and obstaclesbothinside and 
outsidetheclassroom; network and local community development 

 
321321002 นวัตกรรมและภูมิปLญญาในงานพัฒนาชุมชนท2องถ่ิน                           6 (3-6-9) 

Innovations and Wisdom in Local Community Development 
ความรูJพ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรม ภูมิป{ญญาและทุนชุมชน กระบวนการสรJาง

นวัตกรรมภูมิป{ญญาไทยในแตGละภูมิภาค ภูมิป{ญญาและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนทJองถ่ินและ
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การสรJางนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ินฝ�กปฏิบัติ การสํารวจภูมิป{ญญา การนําภูมิ
ป{ญญาไปใชJในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน การสรJางและใชJนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ิน 

Fundamentalknowledge of innovation; wisdom and community 
capital; innovationprocess; Thaiwisdomineachregion;wisdom and innovation 
of localcommunitydevelopment and 
creatinginnovationsinlocalcommunitydevelopment; practice; 
exploringwisdom; applyingwisdominlocalcommunitydevelopment;creating 
and usinginnovationinlocalcommunitydevelopment 

 
321321003 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย                                        6 (3-6-9) 

Diversity-Based Development 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎหมาย และการพัฒนา องค[ประกอบและคุณคGาของ

การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย สังคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินบนพ้ืนฐานความหลากหลายป{ญหาและขJอจํากัดในการ
พัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวิเคราะห[ อภิปราย กรณีศึกษาและฝ�กพัฒนา
ชุมชนทJองถ่ินบนพ้ืนฐานความหลากหลาย  

Concepts, principles, theories, laws and the development;  elements 
and values of development on a diversity basis;  multicultural society; 
patterns and processes of local community development based on 
diversity; problems and limitations in diversity-based development; study, 
analyze, and discuss on case studies, and practice developing local 
community based on diversity 

 
321322004 ศาสตร/พระราชากับการพัฒนาชุมชนท2องถิ่นอย9างย่ังยืน                       6 (3-6-9) 

The King’s Philosophy and Local Community Sustainable Development 
ศาสตร[พระราชา เปrาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)  และแนวทางการ

ประยุกต[ใชJ องค[ประกอบและกระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ
การเกษตรรGวมสมัย โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ วิศวกรสังคม แผนพัฒนาและ
ยุทธศาสตร[การพัฒนาประเทศรGวมสมัย ฝ�กประยุกต[ใชJศาสตร[พระราชาในการพัฒนา
ทJองถ่ินผGานการทําโครงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูJกับชุมชนตJนแบบคํานึงถึงภูมิสังคม การ
จัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงการใชJเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

The King’s philosophy; sustainable development Goals (SDGs) and 
application ofaproaches; components and processes of sufficiency economy 
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philosophy; contemporary agriculture; Royal Initiative Projects; social 
engineer; contemporary development plan and national development 
strategy; practice in the application of the King’s philosophy in local 
development through the project workand exchange knowledge with the 
model community; take into account the social landscape; community 
resources management as well as the use of appropriate technology 

 
321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท2องถิ่น                                 6 (3-6-9) 

Skills and Techniques of Local Community Development 
ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน การพูดในที่ชุมชน การฟ{งและการ

สรุปความ การเปQนวิทยากรกระบวนการ การจัดนันทนาการ การจัดเวทีประชาคม การจัด
สัมมนา และการจัดประชุมกลุGมยGอย  

Skills and techniques in local community development; public 
speaking; listening and summarizing; facilitator of the process; recreation 
arrangement; organizing forums, seminars and small group meetings 

 
321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนท2องถิ่น                          6 (3-6-9) 

Innovative Research and Development for Local Community 
รูปแบบ กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม  งานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาชุมชนทJองถ่ิน ฝ�กวิเคราะห[ป{ญหา ความตJองการชองชุมชน พัฒนานวัตกรรม เขียน
เคJาโครงการวิจัยโดยใชJนวัตกรรรมเพ่ือแกJป{ญหา พัฒนานวัตกรรมและเคร่ืองมือการวิจัย 
เก็บรวบรวมขJอมูล วิเคราะห[ขJอมูล  เขียนรายงานวิจัย  รายงานการพัฒนานวัตกรรมในงาน
พัฒนาชุมชน และการนําผลการวิจัยหรือผลการพัฒนานวัตกรรมไปสะทJอนสูGชุมชน ทJองถ่ิน  

Patterns, processes, research methodology and innovation 
development; research for local community development; practice on 
problem analysis; needs of the community; innovation development; write 
a research project outline using innovation to solve problems; develop 
innovation and research tools; data collection;data analysis; research writing; 
innovation development report in community development; introducing 
research results or innovation development results for reflecting on local 
community 
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321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนท2องถ่ิน                                          6 (3-6-9) 
Policies and Plans of Local Community Development 

ความหมาย ความสําคัญ องค[ประกอบของนโยบายและแผนพัฒนาชุมชน การนํา
นโยบายไปสูGการปฏิบัติ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน ฝ�กปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน  

Meaning, importance, elements of policy and community 
development plan; taking the policy into practice; the process of making a 
local community development plans; practice in creating community 
development plans 

 
321322008 อุดมการณ/ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา                                 6 (3-6-9) 

Ideals Virtues and Ethics of Developers 
อุดมการณ[ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของ

นักพัฒนา กรณีศึกษาที่เก่ียวขJองกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินตามหลักธรรมาภิ
บาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝ�กภาวะผูJนําและผูJตาม วิพากษ[วิจารณ[เหตุการณ[ ป{ญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม  

Ideology, morality and ethics of developer; good governance; 
developer code of conduct; case studies related to guidelines for local 
community development base on good governance and professional ethics;  
leadership and followers training; criticize situations; moral and ethical 
problems 

 
321323009 การสื่อสารในงานพัฒนา                                                          6 (3-6-9) 

Communication in Development Work 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การส่ือสารแบบมีสGวนรGวม การ

ส่ือสารในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารขJามวัฒนธรรม การสื่อสารเพ่ือการโนJมนJาวใจ 
การเจรจาตGอรอง การใชJเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ินฝ�กทักษะการสื่อสารในบริบทของสังคมท่ีหลากหลาย  

Concept and theory of communication for development; 
participatory communication; communication in a multicultural society; 
cross-cultural communication; persuasive communication; negotiating; use 
of information technology in communication; communication in local 
community development; practice on communication skills in diverse social 
contexts 
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321323010 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ                                         6 (3-6-9) 
Responsibility-Based Development 

แนวคิดธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกับความรับผิดชอบตGอสังคม มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและกิจกรรมความรับผิดชอบตGอสังคมของบุคคลและองค[กร การคํานึงถึงผลกระทบ
และการมีสGวนรGวมของผูJมีสGวนไดJเสียตGอการพัฒนา ฝ�กทําโครงงานเก่ียวกับกิจกรรมความ
รับผิดชอบตGอสังคมของสถานประกอบการ 

Concepts of good governance, corporate governance and social 
responsibility; standards, indicators and social responsibility activities of 
individuals and organizations; taking into account the impact and 
participation of stakeholders on the development; practice working on 
projects related to corporate social responsibility activities 
 

321323011 ข2อมูลขนาดใหญ9 (Big Data) เพ่ืองานพัฒนา                                   6 (3-6-9) 
Big Data for Development Work 

ความรูJพ้ืนฐานเก่ียวกับ Big Data หลักการทํางาน เปrาหมาย และวิธีการปรับใชJ  
Big Data กับงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน ฝ�กปฏิบัติการการใชJ Big Data ในงานพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ิน  

Basic knowledge of Big Data; working principle, goals and methods of 
applying Big Data to local community development; practice on using Big 
Data in local community development 

 
321323012 เทคโนโลยีกับการจัดการชุมชนท2องถิ่น                                           6 (3-6-9) 

Technologies and Local Community Management 
พ้ืนฐานการจัดการชุมชน เทคโนโลยีที่ใชJในการจัดการชุมชนทJองถ่ิน พื้นฐานการ

จัดการโลจิสติกส[ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส[ ภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติการ
ทางแผนท่ีเพ่ือการจัดการชุมชนทJองถ่ิน และการใชJสื่อสังคมออนไลน[ในการจัดการชุมชน 

Fundamental community management; technology used in local 
community management; basic logisticsmanagement; information 
technology for logistics management;Geospatial;mapping operations for 
local community management; and use of social media in community 
management 
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321324013 การบริหารงานธุรกิจชุมชนในงานพัฒนา                                         6 (3-6-9) 
Community Business Management in Development Work 

หลักการพื้นฐานการบริหารงานธุรกิจชุมชน การพัฒนาธุรกิจชุมชน การตลาด
ออฟไลน[ / ออนไลน[ ฝ�กปฏิบัติการพัฒนาและบริหารงานธุรกิจชุมชน. 

Basic principles of community business administration; community  
business development; marketing offline / online; practice on the              
development and management of community business 

 
    2.2 กลุ9มวิชาปฏิบัติการและฝPกประสบการณ/วิชาชีพ          ไม9น2อยกว9า 7 หน9วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
121324014 เตรียมฝPกประสบการณ/วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ท2องถิ่น                                                                                 1(1-0-2) 
Professional experience and Cooperative education                    
prepareation in Local Community development Innovation 

เตรียมความพรJอมใหJกับนักศึกษากGอนการฝ�กประสบการณ[วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ดJานนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินในสถานประกอบการ หรือพ้ืนท่ีชุมชน หมูGบJาน โดย
ใหJนักศึกษาเตรียมความพรJอมในการเขJาไปปฏิบัติงานนักพัฒนา 

Prepare students for professional experience training or cooperative 
education in the innovation of local community development in a 
workplace, village or community by allowing students to prepare 
themselves to be ready for being the developer 

 
121324015 สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท2องถิ่น                                     6 (600) 

Cooperative education in Local Community development Innovation 
สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชมชนทJองถ่ินในสถานประกอบการ หนGวยงาน

ตGางๆ หรือพ้ืนท่ีชุมชน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปQนพนักงานของหนGวยงานหรือ
สถานประกอบการ ไมGนJอยกวGา 600 ชั่วโมง และสรJางนวัตกรรมในดJานการพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ิน จํานวน 1 ชิ้น 

Cooperative education in innovative development of local community 
in a workplace, various departments, or community by working full-time as 
an employee of an agency or establishment at least 600 hours and creating 
one piece of innovation in the development of local community 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
121324016 ฝ�กประสบการณ#วิชาชีพนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท*องถิ่น                      6 (540) 

Professional experience in Local Community development Innovation 
ฝ�กประสบการณ�วิชาชีพด�านนวัตกรรมการพัฒนาชุมชมท�องถ่ิน ในหน#วยงาน สถาน

ประกอบการ หรือพื้นที่ชุมชน หมู#บ�าน โดยให�นักศึกษาเข�าไปใช�ชีวิตในชุมชน จํานวนไม#
น�อยกว#า 540 ชม. เพ่ือศึกษาชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน และสร�างนวัตกรรมใน
ด�านการพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน จํานวน 1 ชิ้น 

Professional experience in innovative development of local community 
in  a workplace, community or villageby allowing students to live in the 
community for at least 540 hours in order to study the community 
according to the community development process and create one piece of  
innovation in the development of local community 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไมIน*อยกวIา          6  หนIวยกิต 

 
3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนIง และคุณวุฒิของอาจารย# 
 3.2.1 อาจารย#ผู*รับผิดชอบหลักสูตร 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปT 

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห#/ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสุพัตรา  รุ#งรัตน�  

ผู�ช#วยศาสตราจารย� 
 

ศศ.ม. (ยุทธศาสตร�การพัฒนา) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย 

2553 
2547 

15 15 15 15 15 

2. นายเวคิน  วุฒิวงศ�   
อาจารย� 
 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร�เพ่ือ
พัฒนาชุมชน) 
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�    
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
วิทยาลัยครูยะลา 

2541 
 

2538 
2537 

15 15 15 15 15 

3. นายซูลฟ]กอร�  มาโซ 
   อาจารย� 
 

ศศ.ม. (สังคมศาสตร�เพ่ือการ
พัฒนา) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 
 

2542 

15 15 15 15 15 

4. นายยุทธนา  กาเด็ม 
    อาจารย� 
 

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�และชุมชน) 
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย�และ
สังคม) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 

2561 
 

2556 
 

2553 

15 15 15 15 15 



43 
 

 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปA 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห//ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
5. นายตายูดิน  อุสมาน 
   อาจารย[ 
 

Ph.D.(Rural Development) 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกของตGางประเทศท่ีเทียบไดJ
ตํ่ากวGาการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามเกณฑ[
มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 
M.S (Education 
Management) 
 
ค.บ.(วิทยาศาสตร[ท่ัวไป) 

Central Luzon State 
University Philippines 
ประเทศฟpลิปปpนส[ 
 
 
 
 
Central Luzon State 
University Philippines 
ประเทศฟpลิปปpนส[ 
วิทยาลัยครูยะลา 

2537 
 
 
 
 
 
 

2535 
 
 

2532 

15 15 15 15 15 

 3.2.2 อาจารย/ประจําหลักสูตร 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปA 

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห//ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสุพัตรา  รุGงรัตน[  

ผูJชGวยศาสตราจารย[ 
3-9003-00312-59-4 

ศศ.ม. (ยุทธศาสตร[การ
พัฒนา) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย 

2553 
 

2547 

15 15 15 15 15 

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

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร[เพ่ือ
พัฒนาชุมชน) 
ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[    
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร[ 
วิทยาลัยครูยะลา 

2541 
 

2538 
2537 

15 15 15 15 15 

3. นายซูลฟOกอร[  มาโซ 
   อาจารย[ 
   3-9506-00280-36-1 

ศศ.ม. (สังคมศาสตร[เพ่ือการ
พัฒนา) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร[) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 
 

2542 

15 15 15 15 15 

4. นายยุทธนา  กาเด็ม 
    อาจารย[ 
    1-9199-00075-42-1 

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย[และชุมชน) 
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย[และ
สังคม) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร[) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร[ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[ 

2561 
 

2556 
 

2553 

15 15 15 15 15 

5. นายตายูดิน  อุสมาน 
   อาจารย[ 
 

Ph.D.(Rural 
Development) 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกของตGางประเทศท่ีเทียบ

Central Luzon State 
University Philippines ประเทศ
ฟpลิปปpนส[ 
 

2537 
 
 
 

15 15 15 15 15 
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ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปA 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห//ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ไดJตํ่ากวGาการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามเกณฑ[
มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 
M.S (Education 
Management) 
 
ค.บ.(วิทยาศาสตร[ท่ัวไป) 

 
 
 
 
Central Luzon State 
University Philippines ประเทศ
ฟpลิปปpนส[ 
วิทยาลัยครูยะลา 

 
 
 
 

2535 
 
 

2532 

 
 3.2.3 อาจารย/พิเศษ 
  - 
 
4. องค/ประกอบเกี่ยวกับการฝPกภาคสนาม  

หลักสูตรไดJจัดใหJนักศึกษาไดJฝ�กประสบการณ[บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยในชั้นปOท่ี 1 
สังเกตการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ินในหนGวยงานตGางๆ จํานวน 30 วัน เพ่ือใหJมีความรูJความเขJาใจ 
มีทักษะการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน ชั้นปOท่ี 2 ฝ�กการทํางานรGวมกับหนGวยงาน/สถานประกอบการ จํานวน 30 
วัน และจะตJองออกแบบเขียนโครงการพัฒนา 1 โครงการ เพ่ือใหJมีทักษะในการสรJางนวัตกรรมเพ่ืองาน
พัฒนาชุมชนทJองถ่ินในมิติตGางๆ ชั้นปOท่ี 3 ดําเนินงานโครงการพัฒนารGวมกับหนGวยงาน / สถานประกอบการ 
จํานวน 1 โครงการ เพื่อมีทักษะการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ินเฉพาะดJาน ตลอดจนวิจัยและ
ประเมินผลการใชJนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินท่ีไดJออกแบบมา และชั้นปOที่ 4 ฝ�กประสบการณ[วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ดJานนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินในสถานประกอบการ หรือพื้นที่ชุมชน/หมูGบJาน โดย
ใหJนักศึกษาเขJาไปปฏิบัติงานท่ีไดJรับมอบหมายตามขJอตกลง เพื่อใหJนักศึกษาไดJความรูJ ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณ[ในอาชีพของนักพัฒนาและบูรณาการศาสตร[ดJานการพัฒนา ศาสตร[พระราชา และศาสตร[อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวขJองในการสรJางนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน โดยใหJนักศึกษาฝ�กภาคปฏิบัติ ในชั้นปOที่ 4 โดยอยูG
ภายใตJการควบคุมดูแลของอาจารย[นิเทศก[ เปQนระยะเวลาไมGนJอยกวGา 600 ชั่วโมง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ/ภาคสนาม  

4.1.1 สามารถประยุกต[ใชJหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของพ้ืนท่ีหรือสถานประกอบการไดJ 

4.1.2 ปฏิบัติงานดJวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย[สุจริต มีภาวะผูJนําในการทํางาน มีความคิดริเร่ิม
สรJางสรรค[ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.1.3 สามารถคิดวิเคราะห[ป{ญหา และหาแนวทางแกJไข ในการทํางานไดJอยGางเหมาะสม 
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4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขJาใจวัฒนธรรมของพื้นที่ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหJเขJา
กับชุมชนหรือสถานประกอบการที่ฝ�กวิชาชีพไดJ 
 4.2 ช9วงเวลา 

ไดJจัดใหJมีการฝ�กประสบการณ[ภาคสนามหรือสหกิจศึกษาในชั้นปOที่ 4 โดยมีระยะเวลาไมGนJอย
กวGา 600 ชั่วโมง 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  
 

5. ข2อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย 
 ไมGมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ/หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ/การประเมินผล 

มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณ[การเรียนรูJ
ภาคปฏิบัติในชุมชน เพ่ือใหJ
ผูJเรียนมีปฏิสัมพันธ[กับ
สมาชิกในชุมชน เรียนรูJการ
ทํางานรGวมกันเปQนทีม  

มีจิตอาสา  
 
 

มีทักษะการสื่อสาร และใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดJอยGางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- จัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เนJนการใชJภาษาใน
การสื่อสารระหวGางบุคคล 

- จัดประสบการณ[การเรียนรูJที่
สGงเสริมใหJนักศึกษาเลือกใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะ
โครงงาน ศึกษาคJนควJาดJวย
ตนเอง และนําเสนอผลงาน  

มีทักษะการสื่อสาร และใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดJอยGางมี
ประสิทธิภาพ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต9ละด2าน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1  ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบตGอตนเองและ  
     สังคม 
2) มีความซ่ือสัตย[สุจริต ขยัน อดทน  

มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟ{งความคิดเห็น 

ของผูJอ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเปQนไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็น
คุณคGาภูมิป{ญญาทJองถ่ิน 

1) กําหนดกฎเกณฑ[และขJอ
ปฏิบัติตGาง ๆ ในการเรียน
การสอนรGวมกัน  เชGน  การ
เขJาหJองเรียน การสGงงาน 
และการอยูGรGวมกัน 
ในหมูGคณะตลอดจนการ 
แตGงกายตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลัย 

2) เนJนถึงความสําคัญของความ 
ซ่ือสัตย[ในงานคJนควJา และ
ตักเตือนนักศึกษาใหJเห็น
ขJอเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผูJอ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการท่ีถูกตJอง ในการ
อJางอิงผลงานของผูJอื่น 

3) สGงเสริมใหJนักศึกษาทํางาน 
เพ่ือสาธารณะเปQนกลุGม   
จัดกิจกรรมรGวมกับชุมชน/
องค[กรภายนอก 

4) ปลูกฝ{งเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิป{ญญาทJองถ่ิน 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเขJาช้ันเรียนและ  
     สGงงานท่ีไดJรับมอบหมายใหJตรงเวลา  
     การแตGงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซ่ือสัตย[ในการปฏิบัติงาน 

หรือสรJางผลงานท่ีเปQนความรูJ

ความสามารถของตนเองโดยไมGแอบอJาง

หรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น 

 ตลอดท้ังความซ่ือสัตย[ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีสGวนรGวมและการใหJความ

รGวมมือในการทํากิจกรรมตGาง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงจิต

อาสา  หรือจิตสํานึกสาธารณะ  เชGน   

     การจัดเตรียมความพรJอมอุปกรณ[การสอน

ในหJองเรียน  การเปpด-ปpดสวิทซ[ไฟ  

เคร่ืองปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ี   

     แสดงออกถึงความรักและความ 

     ภูมิใจในความเปQนไทย 

 2.1.2  ด2านความรู2 
 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
1) มีความรูJและความเขJาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขJอง 
2) สามารถวิเคราะห[ความรูJอยGางเปQน

ระบบ 
3) สามารถนําความรูJ ไปประยุกต[ใชJไดJ

อยGางเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรูJกับศาสตร[

ตGาง ๆ ไปใชJไดJอยGางเหมาะสม 

1)   ใชJเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยใหJ 
     ความรูJดJานหลักการ/ทฤษฎี และเนJนการ 
     ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต[ในสถานการณ[  
     ตGาง ๆ 
2)  สGงเสริมใหJนักศึกษาคJนควJาหาความรูJดJวย 
     ตนเอง และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูJกับ 
     เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3)   ฝ�กทักษะการคิดวิเคราะห[ สังเคราะห[และ  
     แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
     ตGาง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใชJหลักการและ  

1) ประเมินผลจากการทํา 
แบบฝ�กหัด การสอบ การทํา 

     รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 

คิดเห็นในการอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากการนําเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
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ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
     ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
4)  จัดใหJมีการเรียนรูJจากสถานการณ[จริงโดย 
     การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษา 
     ดูงาน 
5)  ใหJนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงโดย    
 การจัดทําโครงการ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตGาง ๆ  

 2.1.3  ด2านทักษะทางปLญญา 
 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
1) วิเคราะห[ป{ญหา ประเมินทางเลือก   

 เสนอวิธีแกJป{ญหาและตัดสินใจไดJ  
 อยGางเหมาะสม 

2) มีความคิดริเร่ิมสรJางสรรค[ เพ่ือ
สรJาง  
ประโยชน[ตGอตนเองและสังคมไดJ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรูJ ความสามารถของตนเอง
และกําหนด เปrาหมายในการพัฒนา
ตนเองไดJ 

1) กระตุJนใหJนักศึกษาคิดวิเคราะห[อยGางเปQน  
ระบบจากสถานการณ[ตGาง ๆ หรือการทํา 
กรณีศึกษา 

2) ใหJนักศึกษาฝ�กใชJความคิดสรJางสรรค[ 
นําเสนอเปQนงานเขียน และฝ�กพูดใน 
โอกาสตGาง ๆ 

3) ใหJนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงโดย 
การจัดทําโครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย  
    ใหJศึกษา  คJนควJา การเขียน 
    รายงาน  และแฟrมสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ

ข้ันตอนในการคิดวิเคราะห[หรือ 
    รายงานการวิเคราะห[วิจารณ[ 

กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ 
โดยใชJการสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค โดยขJอสอบมีการ 
วิเคราะห[แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสรJางสรรค[ 

 2.1.4  ด2านทักษะความสัมพันธ/ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
1)  มีความเปQนผูJนํา ผูJตามและกลJาคิด  
    กลJาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตJอง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
    ควบคุมอารมณ[ตนเองไดJอยGาง 
    เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนJาท่ีในการ 
    เปQนพลเมืองท่ีดี และสามารถเปQนท่ี 
    พ่ึงของตนเองและสังคมไดJ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสGงเสริมใหJ   
     เกิดบรรยากาศการทํางานเปQนกลุGม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนJนใหJ   
     นักศึกษามีปฏิสัมพันธ[ระหวGางกันในชั้นเรียน 
3)  ความสําคัญของความสัมพันธ[ระหวGางบุคคล  
     และความรับผิดชอบ 
4)  ใหJนักศึกษามีโอกาสทําโครงการท่ีมีประโยชน[ 
     ตGอสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการทํางาน   
     กลุGม การนําเสนองานตามกลุGมท่ี 
     ไดJรับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมี 
     สGวนรGวมในการเรียนรูJในช้ันเรียน  
3)  สังเกตการทํางานรGวมกันของ  
     นักศึกษาในหJองเรียนในการ 
     รGวมกลุGม 
4)  ประเมินจากการทํากิจกรรมของ  
     โครงการ 
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2.1.5  ด2านทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
1) มีทักษะการใชJภาษาในการส่ือสาร

อยGางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใชJเทคโนโลยี

สารสนเทศไดJอยGางเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห[เชิง

คณิตศาสตร[และสถิติ เก็บรวบรวม
ขJอมูลและนําเสนอขJอมูล 

1)  จัดประสบการณ[ใหJผูJ เรียนไดJใชJการ 

    สื่อสารท้ังการพูด การฟ{ง การเขียน 

     ระหวGางผูJเรียนกับผูJสอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ[การเรียนรูJท่ีสGงเสริมใหJ 

     ผูJเรียนเลือกและใชJเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

     การส่ือสารไดJหลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ[ใหJนักศึกษาไดJเรียนรูJ ใน  

     สถานการณ[ท่ีตJองใชJการคJนควJา  วิเคราะห[ 

     ขJอมูล  และนําเสนอไดJอยGางเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนําเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 

     การเรียนการสอนท่ีจัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห[ขJอมูล 

     การทํารายงานและกิจกรรมใน  

     หJองเรียน 

 

 

 
        2.2  หมวดวิชาเฉพาะด2าน   
 2.2.1  ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย[ 

สุจริต มีจรรยาบรรณและยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาล 

(2) มีอุดมการณ[ของนักพัฒนา และ
จงรักภักดีตGอชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย[ 

(3) เปQนนักพัฒนาท่ีเคารพศักด์ิศรีของ
ความเปQนมนุษย[ สามารถแกJป{ญหา
ความขัดแยJงทางคGานิยมไดJ 

1( ) จัดปฐมนิเทศกGอนเรียนเก่ียวกับการ
ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และอุดมการณ[ของนักพัฒนาและ
บูรณาการแบบสอดแทรกในทุก
รายวิชาและทุกโมดูล 

2( ) จัดกิจกรรมสGงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท้ังในและนอกหJองเรียน 

(3) ฝ�กปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ทJองถ่ิน 

4( ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชJ
กรณีตัวอยGาง (Case- studies)
โครงงาน(Project –approach)การ
ใชJคําถาม การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูJและการปฏิบัติจริงเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ท้ังในและนอก
หJองเรียน 

5( ) จัดกิจกรรมใหJมีสGวนรGวมในการ
วิเคราะห[สภาพ ป{ญหาและความ
ตJองการ ของชุมชน ทJองถิ่น รวมท้ัง
การพัฒนาท่ีเนJนจรรยาบรรณและ
อุดมการณ[ของนักพัฒนา 

(1) ประเมินผลดJวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตามสภาพจริง 

(2) สังเกตและติดตามพฤติกรรมท้ังใน
และนอกหJองเรียน 

(3) สอบถาม สัมภาษณ[ พฤติกรรมการ
ทํางานกลุGม การรGวมกิจกรรม 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย 

(4) ตรวจผลการปฏิบัติงาน 
     สําหรับเกณฑ[การประเมินดJาน
น้ี นักศึกษาจะตJองไดJคะแนนอยGาง
นJอยรJอยละ 80 
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 2.2.2  ด2านความรู2 
 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
(1) มีความรูJความเขJาใจเก่ียวกับศาสตร[

พ้ืนฐานงานพัฒนาศาสตร[พระราชา 
และนโยบายและแผนพัฒนาชุมชน
ทJองถ่ินทุกระดับ 

(2) มีความรูJความเขJาใจในศาสตร[อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขJองกับการพัฒนาชุมชนทJองถิ่น 

1( ) จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active learning) ท่ีเนJนผูJเรียนเปQน
สําคัญ (Child-centered)ท้ังใน
ระบบออนไลน[และออฟไลน[ 

2( ) จัดการเรียนรูJแบบมีสGวนรGวม 
(Participatory learning)  แบบ
รGวมมือ(Co-operative learning)
และแบบใชJป{ญหาเปQนฐาน 
(Problem-based) 

(3) จัดการเรียนรูJแบบโมดูล
(Module)บูรณาการโดยการ
เช่ือมโยงท้ังภายในและขJามศาสตร[ 

4( ) ฝ�กปฏิบัติจริงในการนําแนวคิด 
ทฤษฎี ไปใชJในสถานการณ[ตGางๆ ใน
ชุมชน ทJองถ่ินในลักษณะโครงงาน 
การวิจัย ท้ังรายบุคคลและกลุGม 

(1) ประเมินผลดJวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตามสภาพจริง 

(2) ทดสอบ ตรวจผลงาน ตรวจแฟrม
สะสมงาน สัมภาษณ[ และสอบถาม 
     สําหรับเกณฑ[การประเมินดJาน
น้ี นักศึกษาจะตJองไดJคะแนนอยGาง
นJอยรJอยละ 60 

 

  
2.2.3  ด2านทักษะทางปLญญา 

 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
(1) มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะ

อ่ืนๆ สําหรับศตวรรษท่ี 21 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห[จัดทําแผน 

โครงการ ประเมินผล และประยุกต[ใชJ
นโยบายและแผนพัฒนาทุกระดับกับ
การพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJอยGางมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถวิเคราะห[ชุมชนและบูรณาการ
ศาสตร[ท่ีเก่ียวขJองในการออกแบบ
สรJางสรรค[นวัตกรรมท่ีสอดคลJองกับ
ความตJองการของชุมชนทJองถ่ิน 

(4) สามารถวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมไป
ใชJในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJ 

1( ) จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active Learning) ท่ีเนJนผูJเรียนเปQน
สําคัญ (Child-centered) ท้ังใน
ระบบออนไลน[และออฟไลน[ 

2( ) จัดการเรียนรูJแบบมีสGวนรGวม 
(Participatory learning)  และ
แบบใชJป{ญหาเปQนฐาน (Problem-
based) 

(3) จัดการเรียนรูJแบบโมดูล 
(Module)บูรณาการโดยการ
เช่ือมโยงท้ังภายในและขJามศาสตร[ 

(4) ฝ�กใชJกระบวนการวิจัยใน
กระบวนการเรียนรูJ 

(5) ฝ�กคิดวิเคราะห[ สังเคราะห[ คิดอยGาง
เปQนระบบ คิดอยGางมีวิจารณญาณ 
และคิดแกJป{ญหาในการ นําแนวคิด 

(1) ประเมินผลดJวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตามสภาพจริง 

(2) ทดสอบ ตรวจผลงาน ตรวจแฟrม
สะสมงาน สัมภาษณ[ และสอบถาม  
     สําหรับเกณฑ[การประเมินดJาน
น้ี นักศึกษาจะตJองไดJคะแนนอยGาง
นJอยรJอยละ 60 

 



51 
 

 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
ทฤษฎี ไปใชJในสถานการณ[ตGางๆ ใน
ชุมชน ทJองถ่ินในลักษณะโครงงาน 
การวิจัย ท้ังรายบุคคลและกลุGม 

 

 2.2.4  ด2านทักษะความสัมพันธ/ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
(1) มีทักษะความสัมพันธ[ระหวGางบุคคลมี

สGวนรGวมปฏิบัติงานกลุGมตามบทบาท
หนJาท่ีไดJอยGางเหมาะสม 

(2) มีความรับผิดชอบตGอตนเอง ชุมชน 
ทJองถ่ิน สังคมและดําเนินการพัฒนา
โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(3) สามารถปรับตัว มีความรับผิดชอบ 
และทํางานรGวมกับผูJอ่ืนในฐานะผูJนําท่ีดี
และผูJตามท่ีมีศักยภาพโดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม และ
วัฒนธรรมองค[กร 

1( ) จัดการเรียนรูJท่ีเปpดโอกาสใหJผูJเรียนมี
ปฏิสัมพันธ[กับเพ่ือน ผูJสอน และ
บุคคลอื่นๆ ดJวยการสอนแบบรGวมมือ 
(Co-operative learning) 

2( ) ฝ�กปฏิบัติจริงโดยมอบหมายงานใหJ
รับผิดชอบเปQนคูG เปQนกลุGมและบูรณา
การแบบสอดแทรกในทุกรายวิชา 
และทุกโมดูล 

(3) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูJ 
แบGงป{นประสบการณ[การเรียนรูJใน
รุGนเดียวกันและระหวGางรุGน 

(1) ประเมินผลดJวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตามสภาพจริง 

(2) สังเกตและติดตามพฤติกรรมท้ังใน
และนอกหJองเรียน 

(3) สอบถาม สัมภาษณ[ พฤติกรรมการ
ทํางานกลุGม การรGวมกิจกรรม 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย 
     สําหรับเกณฑ[การประเมินดJาน
น้ี นักศึกษาจะตJองไดJคะแนนอยGาง
นJอยรJอยละ 80 

 
 2.2.5  ด2านทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ/การสอน กลยุทธ/การประเมินผล 
(1) สามารถสืบคJน เลือกและนําเทคนิค

สถิติหรือคณิตศาสตร[ในการวิเคราะห[
ขJอมูลเชิงตัวเลขและขJอมูลการวิจัยใน
งานพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJอยGาง
เหมาะสม 

(2) สามารถวิเคราะห[ สรJางสรรค[ และ
นําเสนอ ขJอคJนพบโดยใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมท้ังสื่อสังคมไดJอยGาง
หลากหลาย  

(3)สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ี
เก่ียวขJองมาใชJในการสรJางนวัตกรรม
ใหมGๆในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

1( ) จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active Learning) ท่ีเนJนผูJเรียนเปQน
สําคัญ (Child-centered) ท้ังใน
ระบบออนไลน[และออฟไลน[ 

(2) ฝ�กทักษะการวิเคราะห[เชิงตัวเลข
จากกิจกรรมการทําโครงงานและการ
วิจัยในรูปแบบตGางๆ ท้ังรายบุคคล
และกลุGม 

(3) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูJ 
แบGงป{นประสบการณ[การเรียนรูJเพ่ือ
ฝ�กทักษะการส่ือสาร การใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคม 
โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทุก
รายวิชาและทุกโมดูล 

(1) ประเมินผลดJวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตามสภาพจริง 

(2) ทดสอบ ตรวจการปฏิบัติงาน 
ตรวจผลงาน ตรวจแฟrมสะสมงาน 
สัมภาษณ[ และสอบถาม 
     สําหรับเกณฑ[การประเมินดJาน
น้ี นักศึกษาจะตJองไดJคะแนนอยGาง
นJอยรJอยละ 80 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู2ในตารางมีความหมายดังน้ี 
     3.1.1  ด2านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบตGอตนเองและสังคม 
(2) มีความซ่ือสัตย[สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟ{งความคิดเห็นของผูJอ่ืน 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเปQนไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณคGาภูมิป{ญญาทJองถ่ิน

3.1.2 ด2านความรู2 
(1) มีความรูJและความเขJาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขJอง 
(2) สามารถวิเคราะห[ความรูJอยGางเปQนระบบ 
(3) สามารถนําความรูJ ไปประยุกต[ใชJไดJอยGางเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรูJกับศาสตร[ตGาง ๆ ไปใชJไดJอยGางเหมาะสม 

3.1.3 ด2านทักษะทางปLญญา 
(1) วิเคราะห[ป{ญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแกJป{ญหาและตัดสินใจไดJอยGางเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเร่ิมสรJางสรรค[ เพื่อสรJางประโยชน[ตGอตนเองและสังคมไดJ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรูJ ความสามารถของตนเองและกําหนดเปrาหมาย  
    ในการพัฒนาตนเองไดJ 

  3.1.4  ด2านทักษะความสัมพันธ/ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเปQนผูJนํา ผูJตามและกลJาคิด กลJาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตJอง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ[ตนเองไดJอยGางเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนJาที่ในการเปQนพลเมืองที่ดี และสามารถเปQนท่ีพึ่งของตนเอง 
       และสังคมไดJ 
  3.1.5 ด2านทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ 
   (1) การใชJภาษาในการสื่อสารอยGางมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศไดJอยGางเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห[เชิงคณิตศาสตร[และสถิติ เก็บรวบรวมขJอมูลและนําเสนอ 
    ขJอมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด2านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด2านความรู2 

 

3. ด2านทักษะทาง
ปLญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธ/
ระหว9างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด2านทักษะ
การวิเคราะห/เชิง

ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขJอ  
1 

ขJอ 
2 

ขJอ  
3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
5 

ขJอ 
 1 

ขJอ 
 2 

ขJอ 
 3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
.1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ 
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
3 

151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006  การใชJภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน[                   
151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรูJ                   
151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
151001013  กJาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต9อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด2านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด2านความรู2 

 

3. ด2านทักษะทาง
ปLญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธ/

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด2านทักษะการ
วิเคราะห/เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขJอ  
1 

ขJอ 
2 

ขJอ  
3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
5 

ขJอ 
 1 

ขJอ 
 2 

ขJอ 
 3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ 
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
 3 

151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
151001011  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
151001012  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
151001016  อยูGดี กินดี มีสุข                   
151001017  วิทยาศาสตร[ในชีวิตประจําวัน                   
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ                   

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   

151001018  คณิตศาสตร[ในชีวิตประจําวัน                   
151001019  การบริหารรGางกาย                   
151001020  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021  ศาสตร[พระราชากับการพัฒนาทJองถิ่น                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต9อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด2านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด2านความรู2 

 

3. ด2านทักษะทาง
ปLญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธ/

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด2านทักษะการ
วิเคราะห/เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขJอ  
1 

ขJอ 
2 

ขJอ  
3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
5 

ขJอ 
 1 

ขJอ 
 2 

ขJอ 
 3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ 
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
 3 

151001022  ชี้ชGองทางดี ชี้ชGองทางรวย                   
151001023  ความงดงามแหGงตน                   

151001024  กJาวสูGโลกกวJาง                   
151001025  ความจริงของชีวิต                   
151001026  การพัฒนาตน                   
151001027  สุนทรียภาพของชีวิต                   
151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

151001030  ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
151001031  สังคมภิวัตน[                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต9อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด2านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด2านความรู2 

 

3. ด2านทักษะทาง
ปLญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธ/
ระหว9างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด2านทักษะการ
วิเคราะห/เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช2
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขJอ  
1 

ขJอ 
2 

ขJอ  
3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
5 

ขJอ 
 1 

ขJอ 
 2 

ขJอ 
 3 

ขJอ  
4 

ขJอ  
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ 
2 

ขJอ 
3 

ขJอ 
1 

ขJอ  
2 

ขJอ 
 3 

151001032  ครูแหGงแผGนดิน                   
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น                   
151001034  ผูJประกอบการรุGนเยาว[                   
151001035  วิทยาศาสตร[เพื่อทJองถิ่น                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา  หมวดวิชา
เฉพาะด2าน ผลการเรียนรู2ในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย[ สุจริต มีจรรยาบรรณและยึดม่ันในหลักธรร

มาภิบาล 
(2) มีอุดมการณ[ของนักพัฒนา และจงรักภักดีตGอชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย[ 
(3) เปQนนักพัฒนาที่เคารพศักดิ์ศรีของความเปQนมนุษย[ สามารถแกJป{ญหาความขัดแยJง

ทางคGานิยมไดJ 
 

3.2.2 ความรู2 
(1) มีความรูJความเขJาใจเก่ียวกับศาสตร[พื้นฐานงานพัฒนาศาสตร[พระราชา และ

นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนทJองถ่ินทุกระดับ 
(2) มีความรูJความเขJาใจในศาสตร[อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขJองกับการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน 

 
3.2.3 ทักษะทางปLญญา 

(1) มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะอ่ืนๆ สําหรับศตวรรษที่ 21 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห[จัดทําแผน โครงการ ประเมินผล และประยุกต[ใชJนโยบาย

และแผนพัฒนาทุกระดับกับการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJอยGางมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถวิเคราะห[ชุมชนและบูรณาการศาสตร[ท่ีเก่ียวขJองในการออกแบบสรJางสรรค[

นวัตกรรมท่ีสอดคลJองกับความตJองการของชุมชนทJองถ่ิน 
(4) สามารถวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมไปใชJในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJ 
 

3.2.4  ทักษะความสัมพันธ/ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีทักษะความสัมพันธ[ระหวGางบุคคลมีสGวนรGวมปฏิบัติงานกลุGมตามบทบาทหนJาที่ไดJ

อยGางเหมาะสม 
(2) มีความรับผิดชอบตGอตนเอง ชุมชน ทJองถ่ิน สังคมและดําเนินการพัฒนาโดย

คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(3) สามารถปรับตัว มีความรับผิดชอบ และทํางานรGวมกับผูJอ่ืนในฐานะผูJนําท่ีดีและผูJ

ตามที่มีศักยภาพโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางสังคม และวัฒนธรรมองค[กร 
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3.2.5  ทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสืบคJน เลือกและนําเทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร[ในการวิเคราะห[ขJอมูลเชิง

ตัวเลขและขJอมูลการวิจัยในงานพัฒนาชุมชนทJองถ่ินไดJอยGางเหมาะสม 
(2) สามารถวิเคราะห[ สรJางสรรค[ และนําเสนอ ขJอคJนพบโดยใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมท้ังสื่อสังคมไดJอยGางหลากหลาย  
(3) สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เก่ียวขJองมาใชJในการสรJางนวัตกรรมใหมGๆ

ในการพัฒนาชุมชนทJองถ่ิน  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด2าน 

 

รายวิชา 

1. ด2านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด2านความรู2 3. ด2านทักษะทางปLญญา 4. ด2านทักษะความสัมพันธ/
ระหว9างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด2านทักษะการวิเคราะห/
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขJอ 1 ขJอ 2 ขJอ 3 ขJอ 1 ขJอ 2 ขJอ 1 ขJอ 2 ขJอ 3 ขJอ 4 ขJอ 1 ขJอ 2 ขJอ 3 ขJอ 1 ขJอ 2 ขJอ 3 

321321001 หลักการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                

321321002 นวัตกรรมและภูมิป{ญญาในงานพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                

321321003 การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย                

321322004 ศาสตร[พระราชากับการพัฒนาชุมชนทJองถิ่นอยGางยั่งยืน                

321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                

321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทJองถิ่น                

321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                

321322008 อุดมการณ[ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา                

321323009 การสื่อสารในงานพัฒนา                

321323010 การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบ                

321323011 ขJอมูลขนาดใหญG (Big Data) เพื่องานพัฒนา                

321323012 เทคโนโลยีกับการจัดการชุมชนทJองถิ่น                

321324013 การบริหารงานธุรกิจชุมชนในงานพัฒนา                

121324014 เตรียมฝ�กประสบการณ[วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                

121324015 สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                

121324016 ฝ�กประสบการณ[วิชาชีพนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนทJองถิ่น                
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ/ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ/ในการให2ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหJเปQนไปตามขJอบังคับสภามหาวิทยาลัย วGาดJวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ขณะนักศึกษายังไม9สําเร็จการศึกษา 
 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ[การเรียนรูJของนักศึกษา ทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชาและใน
ระดับหลักสูตร ซ่ึงเปQนสGวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
2.1.1.1 อาจารย[ผูJ รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขJอสอบใหJ

สอดคลJองกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2.1.1.2 อาจารย[ประจําวิชาประเมินนักศึกษาเปQนรายบุคคลหรือกลุGมยGอย โดยการ

ประเมินตามสภาพจริง ใหJสอดคลJองกับรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของประสบการณ[ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ[ภาคสนาม (มคอ.6) 

2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.1.4 อาจารย[ผูJรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษา 
2.1.1.5 อาจารย[ผูJรับผิดชอบหลักสูตร จัดสอบประมวลความรูJแตGละรายวิชาไมGนJอย

กวGารJอยละ 25 ของรายวิชาที่เปpดสอนในแตGละปOการศึกษา 
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

2.1.2.1 มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูJและรายงานผล 

2.1.2.2 อาจารย[ผูJ รับผิดชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรูJและทักษะของ
นักศึกษาในชั้นปOที่ 4 

 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูJของนักศึกษาหลักจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยGาง
ตGอเนื่อง เพ่ือนําผลที่ไดJมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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  2.2.1 สํารวจขJอมูลสภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากบัณฑิตแตGละรุGนท่ีสําเร็จการศึกษา
โดยสอบถามในดJานของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นตGอความรูJ ความสามารถ ความตรงตGอศาสตร[ท่ี
เรียน และความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 สํารวจขJอมูลจากผูJใชJบัณฑิต โดยการสGงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ[เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจตGอบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขJาทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

2.2.3 สํารวจขJอมูลจากบัณฑิตเก่ียวกับความรูJท่ีไดJรับจากหลักสูตรที่มีประโยชน[ในการ
ประกอบอาชีพในดJานความพรJอมและความรูJ และเปpดโอกาสใหJเสนอขJอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหJดี
ยิ่งข้ึน 

2.2.4 สํารวจความคิดเห็นจากผูJทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีประเมินหลักสูตร หรือความคิดเห็น
ของอาจารย[ผูJรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย[ประจําวิชาตGอความพรJอมในการเรียน กระบวนการเรียนรูJ 
และการพัฒนาองค[ความรูJของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ/การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ[การสําเร็จการศึกษา ใหJเปQนไปตามขJอบังคับสภามหาวิทยาลัย วGาดJวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขJอบังคับสภามหาวิทยาลัย วGาดJวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2558 โดยผูJสําเร็จการศึกษาตJองมีคุณสมบัติครบถJวนทุกขJอ ดังนี้ 

3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบไดJในรายวิชาตGางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหJมีการ

เรียนเพ่ิมเติมเปQนกรณีพิเศษ 
3.3 ไดJคGาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมGต่ํากวGา 2.00 
3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปO) สําเร็จการศึกษาไดJไมGกGอนหกภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมGกGอนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมGเต็มเวลา 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย/ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย/ใหม9  

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย[ใหมGใหJรูJและเขJาใจบทบาทหนJาที่ ความรับผิดชอบตGอผลการเรียนรูJของ
นักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค[ เปrาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใหJ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปQนผูJใหJคําแนะนําในเร่ืองตGางๆ   

1.2 มอบเอกสารท่ีเก่ียวขJองใหJอาจารย[ใหมGใชJเปQนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชGน รายละเอียด
หลักสูตร คูGมือนักศึกษาและคูGมืออาจารย[  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชJสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห[ผูJเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3,4) และรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5,6) 

 
2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก9อาจารย/  
 2.1  การพัฒนาความรู2และทักษะการจัดการเรียนรู2  การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2.1.2 สGงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย[ โดยใหJศึกษาตGอในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขJองใน

ระดับสูงข้ึน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด2านอ่ืน ๆ  

 2.2.1 สGงเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย[ 
การรGวมเครือขGายพัฒนาวิชาชีพอาจารย[ 

  2.2.2 สนับสนุนใหJอาจารย[จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหJมีตําแหนGงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
 2.2.3 สGงเสริมใหJอาจารย[ทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนใหJแรงจูงใจแกGผูJท่ีมีผลงานทางวิชาการอยGางประจักษ[ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ไดJดําเนินการจัดการศึกษาเปQนไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ[มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. 2558 โดยประธานหลักสูตรไดJ
มอบหมายใหJอาจารย[ผูJ รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการในแตGละสGวนใหJ มีคุณภาพ และมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในรอบการประชุมรายเดือนของหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูJ หรือ ผลการเรียนรูJท่ีคาดหวังของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากระดับคะแนนผล
การเรียนรูJของนักศึกษาในแตGละภาคการศึกษา ของแตGละรายวิชา โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสิ้นภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการทวนสอบผลการเรียนรูJแตGละรายวิชา 
เพื่อใหJสอดคลJองกับมาตรฐานผลการเรียนรูJที่กําหนดใน มคอ.2 โดยแตGงตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูJ
ซ่ึงประกอบดJวย กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 5 คน และกรรมการทวนสอบท่ีมาจากบุคคลภายนอก
หลักสูตร จํานวน 2 คน กรรมการทวนสอบไดJดําเนินการทวนสอบรายวิชาตGางๆที่หลักสูตรไดJกําหนดไวJ และ
สรุปเปQนรายงาน 

อยGางไรก็ตาม สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ยังไดJดําเนินการศึกษาความตJองการของผูJใชJ
บัณฑิตเพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหJสอดคลJองกับความตJองการ
ของตลาดงาน 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการในการรับและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหJเปQนตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีสอดคลJองกับธรรมชาติของ
หลักสูตร  โดยไดJมีการจัดประชุมวางแผนระดับคณะเก่ียวกับการกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในแตGละปO และแผนการรับนักศึกษา เสนอตGอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและ
อนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขJาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยโดยกอง
บริการการศึกษา คณะ และหลักสูตรไดJประชาสัมพันธ[หลักสูตรเพื่อกระตุJนใหJนักเรียนในเขตพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตJเกิดการรับรูJ และสนใจที่จะเขJาศึกษาตGอ  มีกระบวนการสอบความรูJความสามารถ
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ทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ[ ประกาศรายชื่อผูJสอบผGานทางเว็บไซด[ของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ไดJขับเคลื่อนระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่จะเขJาศึกษาไวJใน มคอ.2 คือ จบมัธยมศึกษาปOท่ี 6 ทุกสาขาวิชา และดําเนินการรับนักศึกษาตาม
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหมGของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใชJระบบการรับนักศึกษาผGานระบบ
การสอบคัดเลือกเขJามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System (TCAS) ซ่ึงมีการแตGงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการตGาง ๆ เชGน คณะกรรมการพิจารณาผูJไดJโควตJา คณะกรรมการรับสมัครสอบ 
คณะกรรมการออกขJอสอบ คณะกรรมการกํากับการสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ[ โดยอาจารย[ใน
หลักสูตรมีสGวนรGวมในการกํากับการสอบและการสอบสัมภาษณ[ 

 
 3.2 การเตรียมความพร2อมก9อนเข2ารับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดแผนการเตรียมความพรJอมใหJกับนักศึกษากGอนเขJาศึกษา โดยมี
การใหJความรูJทางดJานภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาไทย และมีคูGมือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเปQนแนว
ปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีการขับเคลื่อนระบบการเตรียมความ
พรJอมกGอนเขJารับการศึกษาที่ กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[  
ประกอบดJวย  

 3.2.1 หลักสูตรไดJสGงนักศึกษาเขJารGวมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมGประจําปO
การศึกษา ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย ทําใหJนักศึกษามีความเขJาใจในดJานการเรียน การดํารงอยูGในมหาวิทยาลัย
  3.2.2 หลักสูตรไดJสGงนักศึกษาเขJารGวมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมGประจําปO
การศึกษา ซ่ึงจัดโดยคณะมนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[ 

3.3 การส9งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
ในการสGงเสริมและการพัฒนานักศึกษาน้ัน หลักสูตรมีการควบคุมดูแล การใหJคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกGนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามีระบบและกลไกอาจารย[ที่ปรึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเปQนหนGวยงานรับผิดชอบหลัก และ
หลักสูตรไดJขับเคลื่อนระบบอาจารย[ที่ปรึกษา ดังนี้   

 3.3.1 เสนอรายชื่ออาจารย[ที่ปรึกษาตามแบบฟอร[มของมหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตรไดJ
ประชุมเพ่ือกําหนดอาจารย[ที่ปรึกษาประจํากลุGมเรียน และดําเนินการสGงรายชื่อไปตามลําดับข้ันตอนของ
ระบบอาจารย[ที่ปรึกษา ซ่ึงอาจารย[ท่ีปรึกษาทุกช้ันปOตJองพบนักศึกษาตามแผนใหJคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อแนะนําและแนะแนวทางดJานการเรียนและการใชJชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

 3.3.2 หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการใหJคําปรึกษาดJานวิชาการและแนะแนวแกG
นักศึกษา โดยอาจารย[ประจําหลักสูตรเปQนที่ปรึกษาของนักศึกษา มีเอกสารตารางเขJาพบเพ่ือใหJคําปรึกษา
ทางดJานตGางๆ 

 3.3.3 หลักสูตรมีการเผยแพรGขJอมูล ขGาวสารตGางๆ ผGานทาง facebook และเว็บไซด[ ของ
หลักสูตรเพื่อใหJศิษย[เกGาและศิษย[ป{จจุบันใชJเปQนชGองทางในการติดตGอ รวมทั้งขอคําปรึกษาจากหลักสูตร  
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 3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร2างทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรJางทักษะการเรียนรูJในศตวรรษที่ 21 ระดับปริญญาตรี โดยมีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงหลักสูตร ไดJรGวมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรJางทักษะการ
เรียนรูJในศตวรรษที่ 21 ใหJสอดคลJองกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย/ 
 4.1 การรับอาจารย/ใหม9 

 มีการคัดเลือกอาจารย[ใหมGตามระเบียบและหลักเกณฑ[ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย[ใหมG
จะตJองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม หรือสาขาท่ี
เก่ียวขJอง 
 4.2 การแต9งตั้งคณาจารย/พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตGอและเชิญอาจารย[พิเศษตามความจําเปQน
และขJอเสนอของผูJรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 4.3 การมีส9วนร9วมของคณาจารย/ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย[ผูJรับผิดชอบหลักสูตรและผูJสอน จะตJองประชุมรGวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหJความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขJอมูลเพื่อเตรียมไวJสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหJบรรลุเปrาหมายตามหลักสูตรและไดJบัณฑิต
เปQนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค[ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ไดJดําเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรภายใตJหลักการมีสGวนรGวม โดยยึดหลักการดําเนินงานตามองค[ประกอบมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 

5.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรไดJกําหนดการกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ใหJสอดคลJองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด โดยสรJางองค[ความรูJและผลิตบัณฑิตที่มีความพรJอมตGอการพัฒนาประเทศดJวยการบูรณา
การศาสตร[ที่หลากหลายและจัดการเรียนการสอนใหJทันตGอสถานการณ[การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเพ่ือใหJมี
ความเหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงกับความตJองการของสถานประกอบในการพิจารณาและคัดเลือก
บัณฑิตใหJตรงตามตําแหนGงงานในอนาคตที่สามารถตอบสนองและรองรับตGอสถานการณ[ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมป{จจุบัน เชGน ป{จจัยความเปลี่ยนแปลงพลวัตของสถานการณ[โลก ซ่ึงมีผลกระทบตGอการจัดการเรียน
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การสอนระดับอุดมศึกษาโดยทางตรงการเปpดเสรีทางการคJาท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ความกJาวหนJา
ทางเทคโนโลยี ความขัดแยJงทางการเมือง รวมทั้งสถานการณ[ที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงของพ้ืนที่ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตJใหJทันสมัย ขณะเดียวกัน
ทิศทางของการพัฒนาประเทศในระดับตGางๆ ยังคงใหJความสําคัญกับการทําหนJาที่ของนักพัฒนาเพ่ือใหJการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถดําเนินการไดJอยGางตGอเนื่อง ภายใตJมิติของการพัฒนาดJาน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีนักพัฒนาจะตJองเปQนผูJที่มีความรูJ ความสามารถเขJาใจบริบทชุมชน ในการขับเคลื่อน
การแกJไขป{ญหาและการพัฒนาอยGางมีประสิทธิภาพ สามารถดึงศักยภาพชุมชนแตGละที่ออกมาเพื่อพัฒนาใหJ
ตรงจุด สรJางความม่ันคงดJานเศรษฐกิจใหJกับชุมชน สังคมและประเทศชาติไดJอยGางเต็มกําลังความสามารถ
ทั้งนี้นักพัฒนาจะตJองทําหนJาที่ในการสGงเสริมความเปQนอยูGของชุมชนใหJดีข้ึนควบคูGกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพลเมืองใหJสามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดJอยGางเหมาะสม 
 
 5.2 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนมุGงเนJนอยูG 2 ประเด็น คือ 1. การวางระบบผูJสอน หลักสูตรกําหนดอาจารย[
ผูJสอนท่ีมีความรูJความสามารถและเชี่ยวชาญตามเน้ือหารายวิชาที่ไดJรับมอบหมาย ท้ังน้ี ความรูJนั้นเปQน
ความรูJที่ทันสมัยตามยุคสมัยหรือเปQนวิทยาการใหมGๆ ตามศาสตร[สาขา โดยหลักสูตรมีการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนอยGางตGอเน่ืองผGานทางการสอนในหJองเรียน การจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) และการประเมินการสอนของอาจารย[ผูJสอนผGานทางระบบของมหาวิทยาลัย 2. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมุGงเนJนการจัดการเรียนการสอนท่ีทําใหJนักศึกษามีทักษะการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงทุกรายวิชามีการออกแบบกิจกรรมและกลยุทธการสอนที่ทําใหJนักศึกษาเกิดทักษะ
การเรียนรูJดJวยตนเอง ทักษะทางภาษา ทักษะการทํางานแบบมีสGวนรGวม เปQนตJน รวมท้ังเนJนแนวทางการ
สอนแบบการเรียนรูJโดยใชJชุมชนเปQนฐาน (Community bese learning) และบูรณาการรGวมกันระหวGาง
รายวิชา และแหลGงเรียนรูJในพ้ืนที่ 
 5.3 การประเมินผู2เรียน 
 การประเมินผูJ เรียน หลักสูตรกํากับใหJอาจารย[ผูJสอนประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใหJนักศึกษาสามารถเขJาใจระดับ
ความสามารถของตนเองและสามารถแกJไขจุดอGอนและเสริมจุดแข็งไดJ โดยหลักสูตรกํากับใหJ มีการ
ประเมินผลการเรียนรูJตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหGงชาติ และการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือนําผลการดําเนินการมาใชJปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการสอนตGอไป 
นอกจากน้ีในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดJกําหนดใหJอาจารย[ประจําวิชาจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพื่อใชJเปQนแนวทางในการจัดกระบวนการสอน และทุกสิ้นปOการศึกษาหลักสูตรจะตJอง
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย[
ผูJรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงประกอบดJวยขJอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลJอมภายใน
และภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบตGอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
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ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูJแตGละดJาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูJสําเร็จการศึกษา ผูJใชJบัณฑิต ตลอดจน
ขJอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย[และบุคลากรที่เก่ียวขJอง 
การรายงานผลดังกลGาวจะสGงไปยังรองคณบดีฝ�ายวิชาการ/คณบดี และใชJเปQนขJอมูลในการศึกษาดJวยตนเอง 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปQนระยะๆ และเปQนขJอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูJประเมินภายนอกไดJ
ดJวย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางการบริหารบุคลากร
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูJดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน9ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี
และมีความรูJตรงตามตําแหนGงงาน 

2) การเพ่ิมทักษะความรู2เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนตJองไดJรับการอบรมใหJมี
ความรูJความเขJาใจเบ้ืองตJนเก่ียวกับโครงสรJางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพรJอมและ
การสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปOหลังจากไดJรับการบรรจุแตGงตั้ง 
  6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผGานคณะมนุษยศาสตร[และสังคมศาสตร[ ท้ังงบประมาณ
แผGนดินและงบรายไดJ เพื่อจัดซ้ือหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ[ และวัสดุครุภัณฑ[อยGาง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรJางสภาพแวดลJอมใหJเหมาะสมกับการเรียนรูJดJวย
ตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู9เดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู9แล2ว หมายเหตุ 

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

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

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร[ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร[ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร[ฯ 
อาคาร 9 ศูนย[วิทยาศาสตร[ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร[ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร[ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร[ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร[ 

2 หJองปฏิบัติการคอมพิวเตอร[ 
หJองปฏิบัติการคอมพิวเตอร[ 
หJองปฏิบัติการคอมพิวเตอร[ 

5 หJอง 
7 หJอง 
1 หJอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร[ 

3 หJองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หJองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หJองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
หJองประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
หJองประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
หJองประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

1 หJอง 
1 หJอง 
1 หJอง 
1 หJอง 
1 หJอง 
1 หJอง 

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 อุปกรณ/การสอน 
  1) อุปกรณ/การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
พัฒนาชุมชน 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร[พกพา 8 
2 เคร่ืองฉายภาพ  2 
3 เคร่ืองถGายเอกสาร 1 

  
  2) อุปกรณ/การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ/ของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร[พกพา 10 
2 เคร่ืองฉายภาพ  3 
3 เคร่ืองถGายเอกสาร 2 
4 เคร่ืองถGายสําเนา 1 

 
6.3.3 ห2องสมุดและแหล9งค2นคว2าทางวิชาการ 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเคร่ืองคอมพิวเตอร[

เพียงพอท่ีจะใหJบริการการสืบคJนสารสนเทศระบบหJองสมุดอัตโนมัติผGานเครือขGายอินเทอร[เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตํารา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จํานวน  6,813 ชื่อเร่ือง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน    270 ชื่อเร่ือง 

รวม 7,083 ชื่อเร่ือง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ//ปริญญานิพนธ/) 

2.1 ภาษาไทย            จํานวน 174 ชื่อเร่ือง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ชื่อเร่ือง 

รวม 174 ชื่อเร่ือง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จํานวน    230 ชื่อเร่ือง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ชื่อเร่ือง 

รวม    230 ชื่อเร่ือง 
 



70 
 

 

          6.3.3.2  ฐานข2อมูลสําเร็จรูป 
                  ระบบฐานขJอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคJนควJาและฐานขJอมูลOnline มี 3 ระบบฐานขJอมูล 
ประกอบดJวย 
 1) ระบบฐานขJอมูล E-Book ประกอบดJวย 3 ฐานขJอมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เปQนฐานขJอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส[ออนไลน[   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปQนฐานขJอมูลท่ีรวบรวม 
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส[สาขาวิชาตGางๆ ไดJแกG  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) 2eBook เปQนฐานขJอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส[ออนไลน[   
 2) ระบบฐานขJอมูล E-Journal ประกอบดJวย 6 ฐานขJอมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เปQนฐานขJอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส[ วิทยาศาสตร[เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร[สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขJอมูล     ปO 1997-ป{จจุบัน 
      2.2) ฐานขJอมูล Web of Science เปQนฐานขJอมูลอJางอิง(Citation Database) ที่ใหJ
ขJอมูลบรรณานุกรม พรJอมดJวยบทคัดยGอ รายการอJางอิง (Cited Reference)และรายการอJางอิง(Cite 
Article) ซ่ึงครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร[ เชGน เคี ฟpสิกส[ วิศวกรรม เปQนตJน สาขาสังคมศาสตร[ เชGน จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เปQนตJน สาขาศิลปศาสตร[และมนุษยศาสตร[ เชGน เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เปQนตJน จากวารสารไมGนJอยกวGา 10,000 รายชื่อ ใหJขJอมูลตั้งแตGปO2001-ป{จจุบัน 
    2.3) ฐานขJอมูล Academic Search Complete เปQนฐานขJอมูลที่มีเน้ือหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดท่ัวโลก   
    2.4) ฐานขJอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full TextเปQนนวัตกรรมที่ใชJใน
การจัดการและการสืบคJนฐานขJอมูลจํานวน 13 ฐานขJอมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดJ
ดําเนินการบอกรับ เพ่ือใหJบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหGง อาทิเชGนฐานขJอมูล ScienceDirect 
ฐานขJอมูล Proquest Dissertation ฐานขJอมูล ISI Web of Science ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานขJอมูล EBSCO 
eBooks (NetLibrary) ผGานชGองทางการสืบคJนเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานขJอมูล Education Research Complete เปQนฐานขJอมูลวารสารฉบับเต็มกวGา 
1,060 ชื่อเร่ือง ซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแตGระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาข้ันสูง 
รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตGางๆ ทางดJานการศึกษาทั้งในประเทศ
และตGางประเทศ 
    2.6) ฐานขJอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปQนฐานขJอมูลดัชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
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 3) ระบบฐานขJอมูล E-Thesis ประกอบดJวย 2 ฐานขJอมูล ดังน้ี  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ[ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาท่ีไดJรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวGา 1,000  แหGง ประกอบไป
ดJวยขJอมูลมากกวGา 2.4 ลJานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานขJอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ[ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตGางๆ ทั่ วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราที่เก่ียวขJอง เพ่ือบริการใหJอาจารย[
และนักศึกษาไดJคJนควJา และใชJประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ันอาจารย[
ผูJสอนแตGละรายวิชาจะมีสGวนรGวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จําเปQน 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สํารวจความตJองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปQนประจําทุกปOการศึกษาจากผูJสอนและ
ผูJเรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชJในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหลGงทรัพยากรที่ใชJเพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผูJสอนและผูJเรียนสามารถใชJ
บริการไดJ โดยมีรายละเอียดดังตารางตGอไปนี้ 
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เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหJมีหJองเรียน หJองปฏิบัติการ
สื่อและชGองทางการเรียนรูJ     
เพื่อสนับสนุนการศึกษาใน
หJองเรียนนอกหJองเรียนและเพื่อ
การเรียนรูJดJวยตนเองอยGางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดใหJมีหJองเรียนที่มีสื่อ
อุปกรณ[ พรJอมใชJงานอยGางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการเรียน
การสอน การทํากิจกรรมใน
หJองเรียน 

2.จัดเตรียมหJองปฏิบัติการเพื่อใหJ
นักศึกษาสามารถฝ�กปฏิบัติ
สรJางความพรJอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดใหJมีหJองการเรียนรูJดJวย
ตนเองเพ่ือใหJนักศึกษา
สามารถศึกษา คJนควJา หา
ความรูJเพิ่มเติมไดJดJวยตนเอง 

4. จัดใหJมีหJองสมุดใหJบริการท้ัง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรูJ 

1. ผลสํารวจความพรJอมของสื่อ
อุปกรณ[ที่จําเปQนประจํา
หJองเรียนและหJองปฏิบัติการ
จากอาจารย[และนักศึกษา 

2. จํานวนหนังสือตํารา และส่ือ
ดิจิทัลที่มีใหJบริการและสถิติ
การใชJงานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตGอการใหJบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูJและ
การฝ�กปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ9งชี้ผลการดําเนินงาน  

ตัวบ9งชี้ผลการดําเนินงาน ปAที่ 1 ปAที่ 2 ปAที่ 3 ปAที่ 4 ปAที่ 5 
1. อาจารย[ประจําหลักสูตรอยGางนJอยรJอยละ 80 มีสGวนรGวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลJอง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหGงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ[ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อยGางนJอยกGอนการเปpดสอนในแตGละภาค 
     การศึกษาใหJครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดําเนินการของประสบการณ[ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด 
    ปOการศึกษา 

x x x x x 
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ตัวบ9งชี้ผลการดําเนินงาน ปAที่ 1 ปAที่ 2 ปAที่ 3 ปAที่ 4 ปAที่ 5 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปOการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรูJที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อยGางนJอยรJอยละ 25 ของรายวิชาที่เปpดสอนในแตGละปO 
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ[ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูJจากผลการ 
    ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปOที่แลJว 

 x x x x 

8. อาจารย[ใหมGทุกคนไดJรับการปฐมนิเทศหรือ 
    คําแนะนําดJานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย[ประจําทุกคนไดJรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอยGางนJอยปOละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ไดJรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมGนJอยกวGา 
      รJอยละ 50 ตGอปO 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปOสุดทJาย/บัณฑิต 
      ใหมGที่มีตGอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมGนJอยกวGา 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิตที่มีตGอบัณฑิตใหมG  
       เฉลี่ยไมGนJอยกวGา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 

เกณฑ[ประเมิน หลักสูตรไดJมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตJองผGานเกณฑ[ประเมินดังน้ี ตัวบGงชี้บังคับ 
(ตัวบGงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปrาหมาย และมีจํานวนตัวบGงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปrาหมาย  
ไมGนJอยกวGา 80% ของตัวบGงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบGงชี้บังคับและตัวบGงชี้รวมในแตGละปO 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ/การสอน  

  กําหนดใหJคณาจารย[เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซ่ึงมีรายละเอียดของกลยุทธ[
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตGละภาค
การศึกษา  อาจารย[ผูJรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย[ผูJสอนนําขJอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตGอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย/ในการใช2แผนกลยุทธ/การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย[ในการใชJแผนกลยุทธ[การสอน ดําเนินการ ดังน้ี 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตGละรายวิชาผGานระบบออนไลน[ จํานวน 2 คร้ัง คือ 
กGอนการสอบระหวGางภาค และกGอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย[ผูJรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ
สอนของอาจารย[ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขJอมูลจาก นักศึกษาป{จจุบัน นักศึกษาปO
สุดทJาย และบัณฑิตใหมG 
 2.2  โดยผู2ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู2ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูJทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวขJองทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู2ใช2บัณฑิต และ/หรือผู2มีส9วนได2ส9วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบGงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขJอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมขJอเสนอแนะ/ขJอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูJ รับผิดชอบ  ผูJใชJบัณฑิต  
ผูJทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห[ทบทวนขJอมูลขJางตJน  โดยผูJรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
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  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ[ภาคสนาม  
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปOการศึกษา 
  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปO 

(1) ประเมินป{ญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปOการศึกษา(มคอ.7) 
(2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อยGาง

ตGอเนื่อง 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายวิชาที่ทดแทนกัน 
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รายวิชาท่ีทดแทนกัน 
 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน*วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน*วยกิต 

1 2132101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
Theory and Principles of 
Community Development             

3(3-0-6) 321321001 หลักการพ้ืนฐานงานพัฒนาชุมชน
ท=องถิ่น  
Principles of Local Community 
Development 

6 (3-6-9) 

2 2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน                      
Process of Community 
Development 

3(2-2-5) 

3 2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน                    
Community Development 
Administration 

3(3-0-6) 

4 2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน                  
Ethics in Community 
Development 

3(2-2-5) 321322008 อุดมการณL คุณธรรม จริยธรรม
ของนักพัฒนา                                 
Ideals Virtues and Ethics of 
Developers 

6 (3-6-9) 

5 2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตTอสังคม         
Civic Education 

3(2-2-5) 

6 2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม              
Development in Multicultural 
Society 

3(3-0-6) 

7 2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
Sufficiency Economy 

3(2-2-5) 321322004 ศาสตรLพระราชากับการพัฒนา
ชุมชนท=องถิ่นอยTางย่ังยืน                                                      
The King’s Philosophy and 
Local Community Sustainable 
Development 

6 (3-6-9) 

8 2132211 การพัฒนาท่ีย่ังยืน                               
Sustainable Development 

3(3-0-6) 

9 2132210 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน                
Innovation for Community 
Development 

3(3-0-6) 321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือชุมชนท=องถ่ิน                                                                  
Innovative Research and 
Development for Local 
Community 

6 (3-6-9) 

10 2132213 ภูมิปbญญาท=องถ่ินไทยกับการดํารงชีวิต
ในชุมชน                                               
Thai Local Intelligence for 
Community Life 

3(2-2-5) 

11 2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรL                
Research  Methodology in Social 
Sciences 

3(2-2-5) 

12 2132427 สถิติและการวิเคราะหLข=อมูลทาง 3(2-2-5) 
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ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน*วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน*วยกิต 

สังคมศาสตรL  
Statistics  and Data Analysis in 
Social  Sciences 

13 2132320 วิทยากรกระบวนการ                            
Facilitator  for Community  
Development 

3(2-2-5) 321322005 ทักษะและเทคนิค ในงานพัฒนา
ชุมชนท=องถิ่น                                                       
Skills and Techniques of Local 
Community Development 

6 (3-6-9) 

14 2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน                        
Seminar in Community  
Development 

3(2-2-5) 

15 21532429 การฝiกประสบการณLวิชาชีพการพัฒนา
ชุมชน                                                             
Professional  Experience  in  
Community  Development 

 5(450 ชม.) 121324016 ฝiกประสบการณLวิชาชีพนวัตกรรม
การพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน                                            
Professional experience in 
Local Community 
development Innovation 

6 (540) 
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ภาคผนวก ข 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560
เปmนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได=  ดังนี้    

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
พัฒนาชุมชน 

  
ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

 2. ชื่อปริญญา  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน) 
ศศ.บ. (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน)  

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุTงผลิตบัณฑิตท่ีมีองคLความรู= คูTคุณธรรม 

เปmนนักจัดการชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
เชี่ยวชาญงานพัฒนา น=อมนําศาสตรL

พระราชา สามารถบูรณาการศาสตรLตTางๆที่เก่ียวข=อง 
เพื่อสร=างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค2ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให=มีความรู=คูTทักษะในการ

ปฏิบัติงาน มีภาวะความเปmนผู=นํามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงตนอยูTในหลัก
ความพอเพียง 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู=ความสามารถด=าน
การพัฒนาชุมชน สามารถนําความรู=ด=านวิชาการ
และทักษะตTาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ไปบูรณาการใช=ในการพัฒนาท=องถ่ินและพัฒนา
อาชีพทางเลือกเพ่ือการพ่ึงตนเองได=อยTางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติที่ดี มีวินัย มี
ความคิดริเร่ิมสร=างสรรคL มีเหตุผล     มีความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธLที่ดี สามารถปรับตัวใน
การทํางานและอยูTรTวมกับผู=อ่ืนได=ดีภายใต=สังคมพหุ

4. วัตถุประสงค2ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู=นํา มีความ

รับผิดชอบตTอสังคม 
2. มีความรู= ความเข=าใจ มีทักษะในศาสตรLการ

พัฒนาและศาสตรLที่เก่ียวข=องกับการพัฒนาชุมชน
ท=องถ่ิน 

3. มีความรู= ความเข=าใจในศาสตรLพระราชา 
สามารถประยุกตLใช=กับงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ินได=
อยTางเหมาะสม 

4. มีความรู= ความเข=าใจ มีทักษะ สามารถใช=
เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนท=องถ่ินได=อยTาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. มีความรู= ความสามารถในการบูรณาการศาสตรL
ด=านการพัฒนา ศาสตรLพระราชา และศาสตรLที่
เก่ียวข=อง เพ่ือสร=างนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
วัฒนธรรม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให=มีองคLความรู=และบูรณา
การภูมิปbญญาท=องถ่ิน สามารถเปmนนักจัดการ
ชุมชนได= 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให=มีความสามารถนําความรู=
ในการวิจัยมาประยุกตLใช=ในการพัฒนาชุมชนและ
องคLกรได=อยTางเปmนระบบ 

ท=องถ่ินได= 
6. สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนานา

ชุมชนท=องถ่ินได= 
 
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค   

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค       

คงเดิม 

6. จํานวนหน*วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
125  หนTวยกิต 

6. จํานวนหน*วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
121  หนTวยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสร8างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  นก. 
 1.1 กลุTมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  นก. 
 1.2 กลุTมวิชามนุษยศาสตรL   6  นก. 
 1.3 กลุTมวิชาสังคมศาสตรL   6  นก. 
 1.4 กลุTมวิชาคณิตศาสตรL 

วิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี 
  6  นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 89  นก. 
 2.1 กลุTมวิชาเฉพาะด=าน 84  นก. 
 2.2 กลุTมวิชาปฏิบัติการและฝiก

ประสบการณLวิชาชีพ 
  5  นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  นก. 

    

7. โครงสร8างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 นก. 
 1.1  กลุ*มวิชาภาษาและการส่ือสาร 15 นก. 
      1) วิชาบังคับ 12 นก. 
       2) วิชาเลือก 3   นก. 
 1.2 กลุ*มวิชาวิถีแห*งชีวิต 6   นก. 
      1) วิชาบังคับ 3   นก. 
       2) วิชาเลือก 3   นก. 
 1.3  กลุ*มวิชาพลเมืองโลก 6   นก. 
      1) วิชาบังคับ 3   นก. 
       2) วิชาเลือก 3   นก. 
 1.4 กลุ*มวิชาอัตลักษณ2ของคณะ 3   นก. 
      1) คณะครุศาสตรL                                             3   นก. 
      หรือ  
      2) คณะมนุษยศาสตรLและสังคมศาสตรL 3   นก. 
      หรือ  
      3) คณะวิทยาการจัดการ 3   นก. 
      หรือ  

4) คณะวิทยาศาสตรLเทคโนโลยีและ
การเกษตร 

3   นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 85 นก. 
  2.1 กลุTมวิชาเฉพาะด=าน 78 นก. 
  2.2 กลุTมวิชาปฏิบัติการและฝiก
ประสบการณLวิชาชีพ 

 
7   นก. 

ปรับปรุงดังน้ี 
 1. ช่ือกลุTมวิชา 
 2. จํานวน   
     หนTวยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6   นก. 

 

8. รายวิชา 
  8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   8.1.1 กลุ*มวิชาภาษาและการส่ือสาร  
                                   ไม*น8อยกว*า  12 หน*วยกิต 

1) บังคับเรียน                      10  หน*วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
      2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา 
 การเรียนรู=      2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร      2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการ 
             เรียนรู=                                    2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือกาสื่อสาร 1        2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
หมายเหตุ   
     * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทTา 
(โดยไมTต=องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
และ 2100104 ภาษาอังกฤษ เพ่ื อการส่ือสารและ
พัฒนาการเรียนรู=) 

2) เลือกเรียน       ไม*น8อยกว*า 2 หน*วยกิต 
2100103 หลักการอTานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอTาน 
            ภาษาอังกฤษ                             2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอTาน 
              และการเขียน                           2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                     2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                    2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        2(1-2-3) 
   8.1.2 กลุ*มวิชามนุษยศาสตร2   

                             ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 
2100112 วิทยาการแหTงความสุข                 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณL                          2(2-0-4) 

8. รายวิชา  
  8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   8.1.1 กลุ*มวิชาภาษาและการส่ือสาร   
                                     ไม*น8อยกว*า 15 หน*วยกิต 

1) วิชาบังคับ                            12 หน*วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร       3(3-0-6) 
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               3(3-0-6) 
151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ     3(3-0-6) 
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                    3(3-0-6) 
151001006 ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลนL        3(3-0-6) 
151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู=                        2(1-2-3) 
151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1         2(1-2-3) 
151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2        2(1-2-3) 
151001013 ก=าวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ          3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก                  ไม*น8อยกว*า 3 หน*วยกิต 
151001004 พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 
                                                            3(3-0-6) 
151001010 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ  
                                                            3(3-0-6) 
151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                3(3-0-6) 
151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
   8.1.2 กลุ*มวิชาวิถีแห*งชีวิต    ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 

1) วิชาบังคับ                             3  หน*วยกิต 
151001016 อยูTดี กินดี มีสุข                          3(3-0-6) 
151001017 วิทยาศาสตรLในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) 
 

2) วิชาเลือก                  ไม*น8อยกว*า 3 หน*วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ3(3-0-6) 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตรLในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
151001019 การบริหารรTางกาย                      1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
151001021 ศาสตรLพระราชากับการพัฒนาท=องถิ่น3(3-0-6) 
151001022 ช้ีชTองทางดี ช้ีชTองทางรวย              3(3-0-6) 

 
ปรับปรุงดังน้ี 
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จํานวน 
หนTวยกิต 
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2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู=ตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต                       2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                            2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    2(1-2-3) 
   8.1.3 กลุ*มวิชาสังคมศาสตร2 

                             ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตนL                              2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม                    2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ           2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
   8.1.4 กลุ*มวิชาคณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2และ  

   เทคโนโลยี              ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 
4100101 คณิตศาสตรLในชีวิตประจําวัน          2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรLเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
                                                          2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตรLในชีวิตประจําวัน          2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม*น8อยกว*า          89 หน*วยกิต 
   2.1 กลุ*มวิชาเฉพาะด8าน                    84 หน*วยกิต 
2132101 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน           3(2-2-5) 
2132103 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
                                                          3(3-0-6) 
2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตTอสังคม   3(2-2-5) 
 2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน               3(2-2-5) 

151001023 ความงดงามแหTงตน                     3(3-0-6) 
151001024 ก=าวสูTโลกกว=าง                           2(1-2-3) 
151001025 ความจริงของชีวิต                       3(3-0-6) 
151001026 การพัฒนาตน                            2(2-0-4) 
151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    3(3-0-6) 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
   8.1.3 กลุ*มวิชาพลเมืองโลก    ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 

1) วิชาบังคับ                               3 หน*วยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ             3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก                 ไม*น8อยกว*า 3 หน*วยกิต  
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                    3(3-0-6) 
151001031 สังคมภิวัตนL                              3(3-0-6) 
   8.1.4 กลุ*มวิชาอัตลักษณ2ของคณะ          3 หน*วยกิต 

1) คณะครุศาสตร2                         3 หน*วยกิต 
151001032 ครูแหTงแผTนดิน                          3(3-0-6) 
หรือ 

2) คณะมนุษยศาสตร2และ สังคมศาสตร2 
                                               3 หน*วยกิต 

151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน                           3(3-0-6) 
หรือ 

3) คณะวิทยาการจัดการ                 3 หน*วยกิต 
151001034 ผู=ประกอบการรุTนเยาวL                 3(3-0-6) 
หรือ 

4) คณะวิทยาศาสตร2เทคโนโลยีและการเกษตร 
                                              3 หน*วยกิต 

151001035 วิทยาศาสตรLเพ่ือท=องถ่ินทางวิทยาศาสตรL 
                                                           3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม*น8อยกว*า 85 หน*วยกิต 
    2.1 เฉพาะด8านบังคับ                         54 หน*วยกิต 

321321001 หลักการพ้ืนฐานงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน 
                                                           6 (3-6-9) 
321321002 นวัตกรรมและภูมิปbญญาในงานพัฒนาชุมชน
ท=องถิ่น                                                    6 (3-6-9) 
321321003 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย  
                                                           6 (3-6-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
1.โครงสร=าง
รายวิชา 
2.เน้ือหา
รายวิชา 
2.จํานวน
หนTวยกิต 
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 2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน            3(3-0-6) 
 2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               3(2-2-5) 
2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุTม 
ประเทศอาเซียน                                        3(3-0-6) 
2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน                   3(3-0-6) 
 2132210 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน         3(3-0-6) 
2132211 การพัฒนาท่ีย่ังยืน                         3(3-0-6) 
2132212 การบริหารจัดการเครือขTาย              3(2-2-5) 
2132213 ภูมิปbญญาท=องถิ่นไทยกับการ 
ดํารงชีวิตในชุมชน                                      3(2-2-5) 
 2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
2132215 ภาวะความเปmนผู=นําในงานพัฒนาชุมชน3(3-0-6) 
2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน              3(2-2-5) 
 2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม      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 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรL         3(2-2-5) 
 2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี            3(2-2-5) 
 2132425 การจัดการตนเองของชุมชน             3(2-2-5) 
2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
ท=องถ่ิน                                                   3(2-2-5) 
 
2132427 สถิติและการวิเคราะหLข=อมูลทาง 
สังคมศาสตรL                                            3(2-2-5) 
2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน                  3(2-2-5) 

   2.2 กลุ*มวิชาปฏิบัติการและฝ@กประสบการณ2วิชาชีพ 
                                                      5 หน*วยกิต 
2132429 การฝiกประสบการณLวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
                                                     5(450 ชั่วโมง) 
 
 

 

321322004 ศาสตรLพระราชากับการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น
อยTางย่ังยืน                                              6 (3-6-9) 
321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท=องถิ่น  
                                                           6 (3-6-9) 
321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน
ท=องถิ่น                                                  6 (3-6-9) 
321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน  
                                                          6 (3-6-9) 
321322008 อุดมการณL คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา  
                                                          6 (3-6-9) 
321323009 การส่ือสารในงานพัฒนา             6 (3-6-9) 
321323010 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ  
                                                          6 (3-6-9) 
321323011 ข=อมูลขนาดใหญT (Big Data) เพ่ืองานพัฒนา  
                                                           6 (3-6-9) 
321323012 เทคโนโลยีกับการจัดการชุมชนท=องถ่ิน  
                                                           6 (3-6-9) 
321324013 การบริหารงานธุรกิจชุมชนในงานพัฒนา  
                                                         6 (3-6-9) 
   2.2 กลุ*มวิชาปฏิบัติการและฝ@กประสบการณ2วิชาชีพ ไม*
น8อยกว*า 7 หน*วยกิต 
121324014 เตรียมฝiกประสบการณLวิชาชีพและเตรียมสหกิจ
ศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น           1 (1-0-2) 
และ 
121324015 สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น  
                                                              6 (600) 
หรือ 
121324016 ฝiกประสบการณLวิชาชีพนวัตกรรมการพัฒนา
ชุมชนท=องถิ่น                                              6 (540) 
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9. คําอธิบายรายวิชา 

9.1 กลุ*มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
      ไม*น8อยกว*า                           12 หน*วยกิต 

9.1.1 บังคับเรียน                    10 หน*วยกิต 
 

9. คําอธิบายรายวิชา 
9.1 กลุ*มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                    ไม*น8อยกว*า 15 หน*วยกิต 

9.1.1 วิชาบังคับ                         12 หน*วยกิต 
 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร               3(3-0-6) 

Language Thought and Communication 
ความสัมพันธLของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร 

ทักษะการฟbงและการอTาน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และ
การถTายทอดความคิดเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน การใช=
ภาษาไทยผTานบทเพลงหรือการละเลTน การเลTานิทานพ้ืนบ=าน  

Language and Communication, relation 
between languages with ideas and communication, 
listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both 
speaking and writing, Thai use through songs, plays and 
folk tale 

 

 

 

 

 

วิชาใหมT 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                       2(1-2-3) 
Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปmนเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร ฝiกทักษะใช=ภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังด=านการฟbง การพูด 
การอTาน และการเขียน การใช=ภาษาส่ือสารท่ีเปmนทางการและไมT
เปmนทางการ การนําเสนอข=อมูลในเชิงให=ความรู=ข=อคิดเห็น 
ข=อเสนอแนะ และวิจารณLอยTางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปbญหาและ
แนวทางการแก=ไขการใช=ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตTอสังคมในการใช=ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                       3(3-0-6) 
Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปmนเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร ฝiกทักษะใช=ภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังด=านการฟbง การพูด 
การอTาน และการเขียน การใช=ภาษาสื่อสารท่ีเปmนทางการและไมTเปmน
ทางการ การนําเสนอข=อมูลในเชิงให=ความรู=ข=อคิดเห็น ข=อเสนอแนะ 
และวิจารณLอยTางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปbญหาและแนวทางการแก=ไข
การใช=ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตTอ
สังคมในการใช=ภาษาไทยในการส่ือสาร 

Significance of Thai language as communication 
tools, practice of language  in daily life use 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 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.หนTวยกิต 
3.ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
4.ปรับเปmนรายวิชา
สําหรับการเทียบ
โอน 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา  
             การเรียนรู8                                       2(1-2-3) 

English for Communication  
             and Learning Development 

              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ท้ังการฟbง พูด อTาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณLตTางๆ  

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู8 
English for Communication  

             and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟbง พูด 

อTาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณLตTาง ๆ  อาทิ การกลTาว
ทักทาย การกลTาวลา  การแนะนําตนเองและผู=อ่ืน การร=องขอ  การ

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2.ปรับเปmนรายวิชา
สําหรับ 
การเทียบโอน 
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อาทิ การกลTาวทักทาย การกลTาวลา  การแนะนําตนเองและผู=อ่ืน 
การร=องขอ  การเสนอความชTวยเหลือ การให=คําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให=
ข=อมูล การติดตTอสื่อสารทางโทรศัพทLและการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช=เคร่ืองมือ  แหลTงข=อมูลเพ่ือศึกษาค=นคว=าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เชTน การใช=พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพL    
การใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
Development of English communication skills, 

listening, speaking, reading and writing in daily life of 
various situations such as greeting; c leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on 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 communication 
 

เสนอความชTวยเหลือ การให=คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และส่ิงของและสถานท่ีการถามและการให=ข=อมูล การติดตTอส่ือสาร
ทางโทรศัพทLและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช=
เคร่ืองมือ  แหลTงข=อมูลเพ่ือศึกษาค=นคว=าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เชTน การใช=พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพL การใช=เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
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 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 
communication 

 

3. ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู8 
                                                                2(1-2-3) 

Melayu  for  Communication  
and  Learning  Development 
พัฒนาทักษะการใช=ภาษามลายู ด=านการฟbง การพูด 

การอTาน และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวข=องกับชีวิตประจําวัน ฝiก
การอTานออกเสียงคําภาษามลายูให=ถูกต=อง  ฝiกสนทนาภาษามลายู
เพ่ือการส่ือสารในสถานการณLตTาง ๆ เชTน การแนะนําตนเอง การ
กลTาวทักทาย การกลTาวลา การให=คําแนะนํา  การติดตTอสอบถาม
ข=อมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝiกการเขียนประโยคท่ีไมT
ซับซ=อน 

 
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 

 

 ปรับออก 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1               2(1-2-3) 
English for Communication 1 
การฝiกปฏิบัติการฟbง พูด อTาน และเขียนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ถ=อยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใช=ใน

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1               2(1-2-3) 
English for Communication 1 
การฝiกปฏิบัติการฟbง พูด อTาน และเขียนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถ=อยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใช=ใน

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
สถานการณLตTาง ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ=าของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกต=องเหมาะสม 

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 
 

สถานการณLตTาง ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ=าของภาษา และ
มารยาทสากลท่ีถูกต=องเหมาะสม 

 Practices 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 
 

การเทียบโอน 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                2(1-2-3) 
English for Communication 2 
การฝiกและพัฒนาการฟbง พูด อTาน และเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใช=สถานการณLจริงท่ีสอดคล=องกับสาขาวิชาชีพท่ี
เก่ียวข=องรวมถึงการฝiกทักษะการคิดวิเคราะหLแก=ปbญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

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 
 

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                2(1-2-3) 
English for Communication 2 
การฝiกและพัฒนาการฟbง พูด อTาน และเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใช=สถานการณLจริงท่ีสอดคล=องกับสาขาวิชาชีพท่ี
เก่ียวข=องรวมถึงการฝiกทักษะการคิดวิเคราะหLแก=ปbญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

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 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
การเทียบโอน 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ            2(1-2-3) 
Thai for Careers 
การฝiกทักษะ พัฒนาการใช=ภาษาไทยด=านการฟbง การ

พูด การอTานและการเขียนเพ่ือให=เกิดการส่ือสารอยTางมี
ประสิทธิภาพถูกต=องตามหลักเกณฑLท้ังในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอข=อมูล  การให=ความรู= การ
วิเคราะหLข=อคิดเห็น ข=อเสนอแนะโดยผTานกระบวนการค=นคว=าตาม
หลักวิชาการ เพ่ือนําไปใช=ในสถานการณLตTาง ๆ ให=เกิดประโยชนLตTอ
การปฏิบัติหน=าท่ีการงานและการใช=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 
 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ            3(3-0-6) 
Thai for Careers 
การฝiกทักษะ พัฒนาการใช=ภาษาไทยด=านการฟbง การพูด 

การอTานและการเขียนเพ่ือให=เกิดการสื่อสารอยTางมีประสิทธิภาพ
ถูกต=องตามหลักเกณฑL ท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนการนําเสนอข=อมูล  การให=ความรู= การวิเคราะหLข=อคิดเห็น 
ข=อเสนอแนะโดยผTานกระบวนการค=นคว=าตามหลักวิชาการ เพ่ือ
นําไปใช=ในสถานการณLตTาง ๆ ให=เกิดประโยชนLตTอการปฏิบัติหน=าท่ี
การงานและการใช=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, andsuggesting 
through process of academic research effectively and be 
able to use in various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หนTวยกิต 
3. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
การเทียบโอน 
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 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                            3(3-0-6) 

English for Fun 
การใช=ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คําศัพทLและสํานวนการทักทาย การแนะนํา
ตัวเอง/ผู=อ่ืน การสอบถามข=อมูลเบ้ืองต=น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู=สึก  การนําเสนอหน=าชั้นเรียน 

English usage for daily communication, English 
sound systems, vocabularies and greeting expressions, 
self-introduction and introducing others, basic information 
inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
 

วิชาใหมT 

 151001006 การใช8ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน2         3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 
การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยTางงTายในสื่อสังคม

ออนไลนL  การตั้งและการตอบกระทู=เปmนภาษาอังกฤษ  การสนทนา
ภาษาอังกฤษออนไลนL  การแสดงความคิดเห็นเปmนภาษาอังกฤษ  
การเขียนหรือการตอบอีเมลLเปmนภาษาอังกฤษ  

Simple English writing in social media, giving 
queries and answers in English, online chatting, giving 
opinions in English, writing and replying email in English, 
creating learning activities 

 

วิชาใหมT 

 151001013 ก8าวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ                  3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy 
การรู=เทTาทันข=อมูลขTาวสาร การรู=เทTาทันสื่อ การรู=เทTาทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การเข=าถึงและประเมินข=อมูล  
การใช=ข=อมูลและจัดการได= การวิเคราะหLส่ือ การใช=เคร่ืองมือส่ือสาร
งTาย ๆ ในการผลิตส่ือ  การใช=สื่อสังคมออนไลนLอยTางถูกต=องตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information literacy, media literacy, IT and 
communication literacy, information access and 
evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social 
media use under law controls and ethics in technology 
 

วิชาใหมT 

9.1.2 เลือกเรียน ไม*น8อยกว*า                            2 หน*วยกิต 
 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน        2(1-2-3) 

Speaking and Writing Skills Development 
หลักเกณฑLและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

เพ่ือให=พูดและเขียนได=อยTางมีประสิทธิภาพ ฝiกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปmนกลุTม และรTวมวิจารณLเพ่ือแก=ไขปรับปรุง ฝiกการ

9.1.2 วิชาเลือก ไม*น8อยกว*า                                3 หน*วยกิต 
 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 
                                                                    3(3-0-6) 

Developments of Thai Speaking and Writing 
Skills 

 
 
ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. จํานวนหนTวย
กิต 
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เขียน การวางโครงเร่ือง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน=นการใช=ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภท
น้ัน และฝiกวิจารณL 

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 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการ
เขียนในโอกาสตTาง ๆ ท้ังท่ีเปmนทางการและไมTเปmนทางการ ศึกษา
ค=นคว=า ความรู=จากการฟbงและการอTานจากส่ือตTาง ๆ และนําเสนอ
ด=วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณLการพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, 
speaking and writing for both formal and informal 
occasion, research, knowledge from listening and reading 
from various media, presenting with presentation and 
writing with ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 
 

3. คําอธิบาย
รายวิชา 

2100103 หลักการอ*านและการเขียนคําไทย            2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 
หลักเกณฑLตTาง ๆ ในการอTานและเขียนคําไทย  ศึกษา

ปbจจัยท่ีทําให=การอTานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑL  
เก็บรวบรวม  วิเคราะหL  เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออTานผิดจาก
กฎเกณฑL  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก=ไขและเผยแพรTการ
อTานและการเขียนคําไทยให=ถูกต=อง 

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 

 
 

 ปรับออก 

 151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Communication Skills Development  
การฟbงและพูดโต=ตอบในสถานการณLท่ีเก่ียวข=องกับ

ชีวิตประจําวัน การอTานและเขียนข=อความขนาดสั้น  และประโยคท่ีมี
โครงสร=าง ไมTซับซ=อน โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ได=แกT  การ
จัดบอรLดนิทรรศการอยTางงTาย ปฏิบัติภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
ภาษาในสถานการณLจริง 

Listening and speaking in daily-life situations, 
short message reading and writing, non-complicated 
sentence reading and writing 
 

วิชาใหมT 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
Chinese for Communication 
การใช=ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท

สนทนาท่ีใช=ในชีวิตประจําวัน เชTน การทักทาย การถามทุกขLสุข 
การแนะนําแบบงTายๆ ฯลฯ โดยเน=นทักษะการฟbงและการพูด ให=

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  

คําศัพทL ไวยากรณLขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต=นใน
ชีวิตประจําวัน  

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. จํานวนหนTวย
กิต 
3. คําอธิบาย
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สามารถประยุกตLใช=ในการสื่อสารกับเจ=าของภาษาได= 

Use of Chinese for communication in daily 
life, daily conversations such as greeting, introduction, 
etc. with an emphasis on listening and speaking skills 
and be able to apply in communicating with native 
speakers 
 

Pin-in pronunciation, principles of Chinese 
alphabets, vocabularies, basic Chinese grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

รายวิชา 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
Melayu for Communication 
การใช=ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิต ประจําวัน 

บทสนทนาท่ีใช=ในชีวิตประจําวัน เชTน การทักทาย การถามทุกขLสุข 
การขอบคุณ การแนะนําแบบงTายๆ ฯลฯ โดยเน=นทักษะการฟbงและ
การพูด 

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 
 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                     3(3-0-6) 
Melayu for Communication 
การใช=ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

คําศัพทL ไวยากรณLขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต=นใน
ชีวิตประจําวัน 

Melayuuseage for communication in daily life, 
vocabularies, basic Melayugrammars, greetings and basic 
daily-life conversation 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. จํานวนหนTวย
กิต 
3. คําอธิบาย
รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ*านภาษาอังกฤษ 
                                                                2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading Skills 
in English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอTานภาษาอังกฤษอยTางมี

ประสิทธิภาพ ฝiกการพูดท้ังรายบุคคลและเปmนกลุTม การนําเสนอ
งานหน=าช้ัน และฝiกการอTานอยTางมีประสิทธิภาพ การอTานจับ
ใจความ การอTานหนังสือพิมพL โฆษณา เว็บไซตL 

Effective development of speaking and 
reading skills in English , practice of speaking both 
individuals and groups,  efficient class presentation and 
reading practice;  reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 
 

 ปรับออก 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ*านและการเขียน 
                                                                2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอTานภาษาอังกฤษเพ่ือให=สามารถอTานจับ

ใจความงานหลากหลายสาขาได=อยTางมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยเน=นการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและ
หน=าท่ีเพ่ือนําไปใช=ประโยชนLท้ังด=านการศึกษาและอาชีพ เชTน การ
เขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

Effective development of reading 
comprehension in different fields and development of 
writing skill emphasizing on correct forms and functions 

 ปรับออก 
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for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc 
 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                             2(1-2-3) 

Basic Melayu 
ฝiกทักษะการฟbง พูด อTาน และเขียน ศึกษารูปประโยค

พ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเข=าด=วยกันและศึกษาสํานวน
ภาษามลายูฝiกนําเสนอข=อมูลในเชิงให=ความรู= ข=อคิดเห็น เพ่ือ
ประยุกตLใช=ให=สอดคล=องกับบริบททางสังคม 

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 
 
 
 
 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                           2(1-2-3) 
Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร=างคํา ประโยคพ้ืนฐาน 

ฝiกทักษะการฟbง พูด อTาน และเขียน เพ่ือความเข=าใจเร่ืองท่ัวๆ ไป
ในชีวิตประจําวัน ให=สามารถประยุกตLใช=ในการสื่อสารกับเจ=าของ
ภาษาได= 

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 
 

 ปรับออก 

9.2 กลุ*มวิชามนุษยศาสตร2                ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 
 

9.2 กลุ*มวิชาวิถีแห*งชีวิต                    ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 
9.2.1 วิชาบังคับ                                       3 หน*วยกิต 

151001016 อยู*ดี กินดี มีสุข                                 3(3-0-6) 
Well-being 
การใช=วิทยาศาสตรLเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

ผลกระทบจากการใช=วิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีตTอสิ่งแวดล=อม  
อาหารและคุณคTาทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค  
การอTานฉลากโภชนาการ ความรู=เร่ืองยาเบ้ืองต=น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ=มครองผู=บริโภค การสร=าง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects 
of using science and technology on environment, foods 
and nutrition, dietetics, nutrition information reading, 

 
 
วิชาใหมT 
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basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and 
mental health 

 

 9.2.2 วิชาเลือก                                ไม*น8อยกว*า 3 หน*วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ        3(3-0-6) 

Information Technology for Presentation 
ความรู=เบ้ืองต=นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข=าถึง

และการใช=ข=อมูล วิธีการเข=าถึงสารสนเทศ กลยุทธLการสืบค=น การ
วิเคราะหLและสังเคราะหLสารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบตTาง ๆ 

Introduction to information technology, data 
access and use, accessing information methods, searching 
strategies, analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

 

 
วิชาใหมT 

 151001019 การบริหารร*างกาย                              1(0-2-2) 
Body Exercise 
หลักการบริหารรTางกาย การฝiกทักษะ และเทคนิค

เบ้ืองต=นของการบริหารรTางกายเพ่ือการเสริมสร=างกล=ามเน้ือแตTละ
สTวน ความแข็งแกรTง ความยืดหยุTนของรTางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพด=วยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการเลือกเลTน
กีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีนํ้าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice 
and basic technique ofbody management to gaining 
muscle, body flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 
 

วิชาใหมT 

 151001021 ศาสตร2พระราชาในการพัฒนาท8องถิ่น        3(3-0-6) 
King’s Philosophy for Local Development  
ศาสตรLพระราชากับการจัดการด=านการเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล=อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โครงการพระราชดําริเพ่ือความกินดีอยูTดีของประชาชน 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน และการประยุกตLใช=ศาสตรLพระราชาในการพัฒนา
ท=องถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural management, 
economies, environment and education; sufficiency 
economy philosophy, royal projects for the better living 
of people, sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 

วิชาใหมT 
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 151001022 ช้ีช*องทางดี ช้ีช*องทางรวย                     3(3-0-6) 

Introduction of Ethics and Wealth 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู=เข=าใจเห็นคุณคTาของชีวิต 

สังคม และส่ิงแวดล=อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดํารงตนอยTางมี
ความสุขและอยูTรTวมกันผู=อ่ืนได= การเสริมสร=างคุณธรรมและจริยธรรม 
การไมTเบียดเบียนผู=อ่ืนการบริหารจัดการและภาวะผู=นํา การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยL ทางเลือกการลงทุนหลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต=น 
การวิเคราะหLสภาพแวดล=อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ออนไลนL การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, understanding and 
valuing lives, society and environment;  self-development 
for happy living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, 
marketing and communication 

 

วิชาใหมT 

 151001023 ความงดงามแห*งตน                            3(3-0-6) 
Beauty of Life 
ความรู=พ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธL การเข=าใจตนเอง

และเข=าใจผู=อ่ืน ธรรมชาติของมนุษยL การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท
สังคม หลักการพูดเบ้ืองต=น หลักการพูดนําเสนอตTอท่ีประชุม ภาวะ
ผู=นําและผู=ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการทํางานกลุTมและทํางานทีม  
และทักษะการใช=ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, human nature, 
personality developments, social etiquette, principles of 
basic speaking, principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 

วิชาใหมT 

 151001024 ก8าวสู*โลกกว8าง                                  2(1-2-3) 
Step to the World 
การค=นหาแหลTงงาน  การอTานประกาศรับสมัครงาน การ

กรอกแบบฟอรLมใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมลL
เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติสTวนตัว การนัดหมายเพ่ือ
สัมภาษณLงาน การสัมภาษณLงาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณL การสนทนาทางโทรศัพทL ทักษะในการใช=กริยามารยาท
และนํ้าเสียงในการพูด คําศัพทLและสํานวนเพ่ือการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารในสํานักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการ
ประชุม และการนําเสนอการปรับตัวเข=าสูTสังคม การปฏิบัติตนในการ

วิชาใหมT 



94 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ทํางาน การทํางานเปmนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, writing letters 
or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work practice 
and Public mind 

 
2100112 วิทยาการแห*งความสุข                         2(1-2-3) 

Happiness Study 
ความหมายและขอบขTายของความสุขท้ังกายและใจ 

การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคTาในตนเอง ผู=อ่ืน และสรรพส่ิงท้ังปวง 
การปรับตัวเข=ากับสภาพ แวดล=อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณL เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูTรTวมกัน การนํา
หลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูTรTวมกันในสังคมอยTางมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental 
happiness, being optimistic , self - appreciated and also 
other surroundings,  multicultural adjustment, 
emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 

 

 ปรับออก 

2100113 สุนทรียวิจักขณ2                                 2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 
ปรัชญาวTาด=วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ี

เก่ียวข=องกับกระบวนทัศนL การรับรู=ความงาม ผTานภาพ เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณLทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท=องถ่ินสูTสากลท้ังในด=านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร=างสรรคLและการนําไปประยุกตLใช=กับชีวิต 

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 
 

 ปรับออก 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู8ตลอดชีวิต         2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศ

เพ่ือการเรียนรู=ตลอดชีวิต แหลTงสารสนเทศและการเข=าถึงแหลTง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช=เพ่ือ

 ปรับออก 
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การศึกษา ค=นคว=าด=วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค=นคว=า
ตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปmนมาตรฐาน 

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 

 
 

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

โลกวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกตLใช=ในการแก=ปbญหาและพัฒนาปb
ญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู=  โลก
ทัศนLแบบตTาง ๆ การวิเคราะหLข=อดีและข=อเสียของโลกทัศนLแตT
ละอยTางเพ่ือจะได=รู=จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ี
ถูกต=องดีงามเพ่ือความเปmน มนุษยLท่ีสมบูรณL อันนําไปสูTความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

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 
 

151001025 ความจริงของชีวิต                             3(3-0-6) 
Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปbจจุบันกับ

โลกวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกตL=ในการแก=ปbญหาและพัฒนาปbญญา ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ี
มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู=  โลกทัศนLแบบตTาง ๆ กา
รวิเคราะหLข=อดีและข=อเสียของโลกทัศนLแตTละอยTางเพ่ือจะได=รู=จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกต=องดีงามเพ่ือความเปm
น มนุษยLท่ีสมบูรณL อันนําไปสูTความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หนTวยกิต 
3. ปรับเปmนรายวิช
สําหรับการ 
เทียบโอน 

2100119 การพัฒนาตน                                   2(2-0-4) 
Self Development 
หลักการและองคLประกอบตลอดจนปbจจัย ของ

พฤติกรรมของมนุษยL ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ
พัฒนาสติปbญญา ความฉลาดทางอารมณLและจริยธรรม การ
ป�องกันและการจัดการความเครียด การสร=างมนุษยสัมพันธL การ
ทํางานเปmนทีม และการบริหารความขัดแย=ง 

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 
 

151001026 การพัฒนาตน                                   2(2-0-4) 
Self Development 
หลักการและองคLประกอบตลอดจนปbจจัย ของพฤติกรรม

ของมนุษยL ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปbญญา 
ความฉลาดทางอารมณLและจริยธรรม การป�องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร=างมนุษยสัมพันธL การทํางานเปmนทีม และการ
บริหารความขัดแย=ง 

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 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปmน 
3. รายวิชาสําหรับ 
การเทียบโอน 



96 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                           2(1-2-3) 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตรLเชิงความ คิดกับ

สุนทรียศาสตรLเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข=อแตกตTางใน
ศาสตรLทางความงาม ความ สําคัญของการรับรู=กับความเปmนมาของ
ศาสตรLทาง การเห็น การได=ยิน และการเคลื่อนไหว สูTทัศนศิลป� 
ศิลปะ คีตศิลป�และการแสดง ผTานขั้นตอนการเรียนรู=เชิงคุณคTาจาก
การรําลึก ความคุ=นเคยและนําเข=าสูTความซาบซ้ึง เพ่ือให=ได=มาซ่ึง
ประสบการณLของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

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

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                           3(3-0-6) 
Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตรL 

เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรLเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนก
ข=อแตกตTางในศาสตรLทางความงาม ความสําคัญของการรับรู=กับความ
เปmนมาของศาสตรLทาง การเห็น การได=ยิน และการเคลื่อนไหว สูT
ทัศนศิลป� ศิลปะ คีตศิลป�และการแสดง ผTานขั้นตอนการเรียนรู=เชิง
คุณคTาจากการรําลึก ความคุ=นเคยและนําเข=าสูTความซาบซ้ึง เพ่ือให=
ได=มาซ่ึงประสบการณLของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

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

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หนTวยกิต 
3. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
การเทียบโอน 

9.3 กลุ*มวิชาสังคมศาสตร2 ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 
 

9.3 กลุ*มวิชาพลเมืองโลกไม*น8อยกว*า                      6 หน*วยกิต 
   9.3.1 วิชาบังคับ                                           3 หน*วยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                     3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม 

กระบวนการในการสร=างความเข=าใจ ความแตกตTางทางวัฒนธรรม
และการยอมรับความแตกตTางทางวัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ
สันติภาพและความสมานฉันทL ปbญหา ความขัดแย=งในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแก=ปbญหาความขัดแย=งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทาง
สังคมเพ่ือสTงเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตTอสังคม
พหุวัฒนธรรม การอยูTรTวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตยแนวทางการ
พิทักษLสิทธิ 

Meanings, significance and types of culture, 
process of building understanding, cultural difference and 
its acceptance, basic concepts of peace and 
reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and responsibility 
towards Multiculturesociety, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 
 

 
 

วิชาใหมT 

 
 

9.3.2 วิชาเลือก                                ไม*น8อยกว*า 3 หน*วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                            3(3-0-6) 

Life Skill for Society 
ทักษะด=านการคิดแก=ปbญหาแบบองคLรวม  การคิด

 
วิชาใหมT 
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สร=างสรรคL การปรับตัวในศตวรรษท่ี 21 ความเข=าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู=อาชีพ การเรียนรู=สังคม
ผู=สูงวัย การสร=างคุณคTาในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และ
การเรียนรู=ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, 
adaptation in the 21st century, multiculture 
understanding, information communication,career 
learning, elder society learning, building self-valued 
andpublic conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

 
2150101 สังคมภิวัตน2                                      2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธLระหวTางมนุษยLกับส่ิงแวดล=อมในสังคมไทย 

สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตนL ปรากฏการณL
ธรรมชาติ ท่ีสTงผลตTอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด=านตTาง ๆ ท้ัง
ทางประเพณี 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 affairs 

 

151001031 สังคมภิวัตน2                                     3(3-0-6) 
Socialization 
ความสัมพันธLระหวTางมนุษยLกับสิ่งแวดล=อมในสังคมไทย 

สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตนL ปรากฏการณL
ธรรมชาติ ท่ีสTงผลตTอการเปล่ียนแปลงของสังคมในด=านตTาง ๆ ท้ังทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หนTวยกิต 
3. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
การเทียบโอน 
4. ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

2150102 การจัดการทางสังคม                             2(2-0-4) 
Social Management  
วิเคราะหLความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูT

กระบวนการจัดการด=านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล=อมท่ี
เก่ียวข=องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช=
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในท=องถิ่น 

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 

 

 ปรับออก 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                    2(1-2-3) 
Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึง

องคLประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตนL ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสร=างสรรคL การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะหL และ
ความฉลาดทางอารมณL การพัฒนาทักษะความสัมพันธL ระหวTาง
บุคคล การติดตTอส่ือสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร

 ปรับออก 
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จัดการความเครียด รวมท้ังการให=ความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร=างจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูTการอยูT
รTวมกับเพ่ือนมนุษยLอยTางสันติ 

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 
 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                        2(1-2-3) 

Skills for Life 
ความสําคัญ องคLประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิต

ในสังคมสมัยใหมTเก่ียวกับการวิเคราะหL การประเมินสถานการณL 
ความคิดสร=างสรรคL ความเห็นใจผู=อ่ืน ความรับผิดชอบตTอสังคม 
การสร=างมนุษยสัมพันธL การสื่อสาร การตัดสินใจและแก=ไขปbญหา
ในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณLและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพ่ือผTอนคลายความตึงเครียด 

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 
 
 
 

 ปรับออก 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                        2(1-2-3) 
Life and Thai Culture 
เอกลักษณLทางสังคม วัฒนธรรมท=องถ่ิน และวัฒนธรรม

ไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธL ธรรมชาติของมนุษยL 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร=างจิตสาธารณะเพ่ือสร=าง
ความสัมพันธLระหวTางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก=าวหน=าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช=ในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                        2(1-2-3) 
Life and Thai Culture 
เอกลักษณLทางสังคม วัฒนธรรมท=องถิ่น และวัฒนธรรม

ไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธL ธรรมชาติของมนุษยL 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร=างจิตสาธารณะเพ่ือสร=าง
ความสัมพันธLระหวTางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก=าวหน=าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช=ในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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, 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ 
การเทียบโอน 
3. ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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and career;  religious principles application to life and 
career 

 

religious principles application to life and career 
 

9.4 กลุ*มวิชาคณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2และ  
เทคโนโลยี                   ไม*น8อยกว*า 6 หน*วยกิต 

9.4 กลุ*มวิชาอัตลักษณะของคณะ                          3 หน*วยกิต 
   9.4.1 คณะครุศาสตร2                                      3 หน*วยกิต 
151001032 ครูแห*งแผ*นดิน                                  3(3-0-6) 

Teachings of King Rama 9 
คําพTอสอนเก่ียวกับวิชาชีพครู การยกยTองครู การเรียนรู=สูT

การเปล่ียนแปลงส่ีเสา-หลักของการเรียนรู= การศึกษาตลอดชีวิต ครู
ยุคใหมT จิตอาสา  หน=าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 forteachers 
profession, praising teachers, learning to changes, four 
pillars of learning, life-long learning, modern teachers, 
volunteering, civil duties 
หรือ 
 

 
 
 
วิชาใหมT 

    9.4.2 คณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2             3 หน*วยกิต 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น                                    3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต= วัฒนธรรม

ชุมชนท=องถิ่น อัตลักษณLชายแดนใต= เชTน วัฒนธรรมอาหาร  
วัฒนธรรมการแตTงกาย ผ=าประจําถิ่น วัฒนธรรมด=านภาษา วิถีชีวิต
ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร=างสรรคLท่ีเกิดจากภูมิปbญญา
ท=องถิ่นชายแดนใต=  วิถีชีวิตของผู=คนในชายแดนใต  และจัดให=มี
กรณีศึกษาเรียนรู=ทรัพยากรในชุมชนท=องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of 
southern border, local community culture and southern 
border identity: food , dress, local textiles and language, 
traditions and belief, created things from southern-border 
folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local community 
หรือ 
 

 
วิชาใหมT 

    9.4.3 คณะวิทยาการจัดการ                             3 หน*วยกิต 
151001034 ผู8ประกอบการรุ*นเยาว2                          3(3-0-6) 

Young Enterpreneurs 
ความเปmนมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะหL
แนวทางการเปmนผู=ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเปmนผู=ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเปmน
ผู=ประกอบการการประเมินความเปmนไปได=ทางธุรกิจ  แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินสTวนบุคคล การบริหารรายได= 

 
วิชาใหมT 
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รายจTาย การออมและภาระหน้ี การใช=เงินอยTางมีทางเลือกในการ
ลงทุนประเภทตTาง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร=อมสําหรับการ
เปmนผู=ประกอบการในยุค-ดิจิทัล ผลประโยชนLทางภาษี  จริยธรรม
และความรับผิดชอบตTอสังคม และกฎหมายท่ีเก่ียวข=อง  

Background and significance of special 
economic zone, government and private policy special 
economic zone, analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, concepts and 
theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business 
probability, forming business guideline, personal financial 
planning, income management;  expenses, savings and 
debts, spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, 
tax benefit, ethics and social responsibility, and related 
laws 
หรือ 
 

    9.4.4 คณะวิทยาศาสตร2เทคโนโลยีและ การเกษตร   3 หน*วยกิต 
151001035 วิทยาศาสตร2เพ่ือท8องถิ่น                       3(3-0-6) 

Science for Community 
ความรู= ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตรL และเทคโนโลยี 

ทักษะทางวิทยาศาสตรL เจตคติทางวิทยาศาสตรL วิธีการทาง
วิทยาศาสตรL และการประยุกตLใช=วิทยาศาสตรLเพ่ือการพัฒนาท=องถ่ิน 

Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to science, scientific 
process, scientific application for community 
development 

 

 
วิชาใหมT 

4100101 คณิตศาสตร2ในชีวิตประจําวัน                 2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให=เหตุผล 

คณิตศาสตรLการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชTาซ้ือ บัญชีรับ-จTาย 
ภาษี และสถิติเบ้ืองต=น เพ่ือการประยุกตLใช=ในชีวิตประจําวัน  

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

 

151001018 คณิตศาสตร2ในชีวิตประจําวัน                3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให=เหตุผล คณิตศาสตรL

การเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชTาซ้ือ บัญชีรับ-จTาย ภาษี และสถิติ
เบ้ืองต=น เพ่ือการประยุกตLใช=ในชีวิตประจําวัน  

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

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หนTวยกิต 
3. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ 
การเทียบโอน 

4100102 วิทยาศาสตร2เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตรL กระบวนการทางวิทยาศาสตรL และ

เจตคติทางวิทยาศาสตรL ความสําคัญ และผลกระทบของ

 ปรับออก 
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วิทยาศาสตรL เทคโนโลยี สิ่งแวดล=อม และการสTงเสริมสุขภาพเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

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 
ความรู=เบ้ืองต=นเก่ียวกับคอมพิวเตอรL เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกตLใช=คอมพิวเตอรLในชีวิตประจําวัน การประยุกตLใช=คลังความรู= 
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช=ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

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

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
Daily Life 
ความรู=เบ้ืองต=นเก่ียวกับคอมพิวเตอรL เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกตLคอมพิวเตอรLในชีวิตประจําวัน การประยุกตLคลังความรู= 
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช=ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information 
technology, computer application in daily life, data 

warehouse application, laws and ethics in using information 
system and security system 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หนTวยกิต 
3. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ 
การเทียบโอน 
4. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 

4100108 วิทยาศาสตร2ในชีวิตประจําวัน                 2(1-2-3) 
Science in Daily Life 
พลังงาน แหลTงพลังงาน พลังงานไฟฟ�า การผลิต

กระแสไฟฟ�า วงจรไฟฟ�าในบ=าน อุปกรณLไฟฟ�า หลักการทํางาน
ของเคร่ืองใช=ไฟฟ�าประเภทตTาง ๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบ

การทํางานของอวัยวะตTาง ๆ ของมนุษยL พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช=ในชีวิต 
ประจําวัน การใช=ประโยชนLจากจุลินทรียLในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑLอุตสาหกรรมโดยใช=ความ
ร=อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑLและการเก็บรักษา 

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 managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 

151001017 วิทยาศาสตร2ในชีวิตประจําวัน                3(3-0-6) 
Science in Daily Life 
พลังงาน แหลTงพลังงาน พลังงานไฟฟ�า การผลิต

กระแสไฟฟ�า วงจรไฟฟ�าในบ=าน อุปกรณLไฟฟ�า หลักการทํางานของ

เคร่ืองใช=ไฟฟ�าประเภทตTาง ๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางาน
ของอวัยวะตTาง ๆ ของมนุษยL พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช=ในชีวิต ประจําวัน 
การใช=ประโยชนLจากจุลินทรียLในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑLอุตสาหกรรมโดยใช=ความร=อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑLและการเก็บรักษา 

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 use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

ปรับปรุงดังน้ี 
รหัสวิชา 

1. หนTวยกิต 
2. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
การเทียบโอน 
3. ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

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

ประเภทตTาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให=เหมาะสมกับศักยภาพของ
แตTละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลTนกีฬาเพ่ือให=เกิดประโยชนLสูงสุดตTอ
รTางกาย อารมณL และสังคม การป�องกันการบาดเจ็บจากการเลTนกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต=น การนําทักษะด=านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเลTนกีฬาและการละเลTนพ้ืนเมืองในท=องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร=างภาวะ การเปmนผู=นํา 

Rules, regulations, etiquette , form and methods 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต              2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขTงขันกีฬา

ประเภทตTาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให=เหมาะสมกับศักยภาพของแตT
ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลTนกีฬาเพ่ือให=เกิดประโยชนLสูงสุดตTอรTางกาย 
อารมณL และสังคม การป�องกันการบาดเจ็บจากการเลTนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต=น การนําทักษะด=านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เลTนกีฬาและการละเลTนพ้ืนเมืองในท=องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร=าง
ภาวะ การเปmนผู=นํา 

Rules, regulations, etiquette, format and model of 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปmน
รายวิชาสําหรับ
การเทียบโอน 
3. ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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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 

 

sports competition, principles and how to choose sports for  
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                     ไม*น8อยกว*า  89 หน*วยกิต 
   2.1  กลุ*มวิชาเฉพาะด8าน                           84 หน*วยกิต 
2132101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 

Theory and Principles of Community 
Development 
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา จุดมุTงหมาย อุดมการณL 

และเป�าหมายของการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ทฤษฎี
ทางสังคมศาสตรLและการนําไปใช=ในการพัฒนาชุมชน โดยมุTงเน=น
ความสัมพันธLทางด=านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
เปmนหลัก ท้ังในภาพรวมและเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต= 

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 

 
2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน                      3(2-2-5) 

Process of Community Development 
ความหมาย ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาชุมชน 7 

ขั้นตอน การกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยฝiกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ท่ียึดข=อมูลชุมชน
เปmนหลัก ตลอดจนการจัดการข=อมูลโดยใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 อาสาสมัครและส่ิงแวดล=อม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม*น8อยกว*า  85 หน*วยกิต 
   2.1  กลุ*มวิชาเฉพาะด8าน                           78 หน*วยกิต 
321321001 หลักการพ้ืนฐานงานพัฒนาชุมชนท8องถิ่น  6(3-6-9) 

Principles of Local Community Development 
แนวคิดหลักการและทฤษฎีของการพัฒนาชุมชน รูปแบบ 

กระบวนการพัฒนาชุมชนท=องถิ่นปbญหาและแนวทางพัฒนาชุมชน 
ฝiกปฏิบัติศึกษาชุมชน วิเคราะหLปbญหาชุมชน จัดลําดับปbญหาและ
ความต=องการของชุมชน วางแผนและจัดโครงการเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ดําเนินงานตามแผน/โครงการ ประเมินผลงาน และทบทวน
เพ่ือแก=ไขปbญหาและอุปสรรคท้ังในและนอกห=องเรียน และเครือขTาย
กับการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น 

Concepts, principles and theories of 
communitydevelopment; models and process of 
localcommunitydevelopment; problems and 
approachestocommunitydevelopment; 
practicecommunityeducation; 
analyzecommunityproblems; 
prioritizecommunityproblems and needs; plan and 
organizeprojectsforcommunitydevelopment; 
implementplans/projects; evaluateprojecr and 
reviewforsolvingproblems and obstaclesbothinside and 
outsidetheclassroom; network and local community 
development 

 
 

ปรับปรุง 
1. ควบรวมเน้ือหา
รายวิชาเปmนโมดุล 
2. เพ่ิมจํานวน
หนTวยกิต 
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บทบาทขององคLกรท=องถิ่นและองคLกรชุมชนในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน การเปmนนักจัดการชุมชน การมีสTวนรTวมของ
ประชาชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน การประสานงานและ
การบูรณาการกับหนTวยงานท่ีเก่ียวข=อง  ปbญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก=ปbญหาการบริหารงานพัฒนาชุมชน 

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 
 
 
2132102 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน                  3(2-2-5) 

Ethics in Community Development 
ความหมาย ขอบเขต ของคุณธรรม จริยธรรมและ

คTานิยมท่ีพึงประสงคL  แนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักศาสนา 
พุทธ คริสตL และอิสลามท่ีสTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 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. 

 
2132104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต*อสังคม         3(2-2-5) 

Civic Education 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี องคLประกอบ คุณลักษณะ

ท่ีสําคัญของความเปmนพลเมือง บทบาทหน=าท่ีของพลเมืองท่ีมีตTอ
สังคม กระบวนการปลูกฝbงจิตสํานึกและการเปmนพลเมืองท่ีดีของ
สังคมไทยและพลเมืองโลกหลากหลายวิธี เชTน การบรรยาย การ
อภิปรายกรณีศึกษาตTางๆ ศึกษาดูงาน และนักศึกษาต=องจัดทํา
โครงการรณรงคLสร=างจิตสํานึกในประเด็นท่ีสนใจ 

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 

321322008 อุดมการณ2 คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา   
                                                                   6(3-6-9) 

Ideals Virtues and Ethics of Developers 
อุดมการณL คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรร

มาภิบาล จรรยาบรรณของนักพัฒนา กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข=องกับ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนท=องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ฝiกภาวะผู=นําและผู=ตาม วิพากษLวิจารณL
เหตุการณL ปbญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  

Ideology, morality and ethics of developer; 
good governance; developer code of conduct; case 
studies related to guidelines for local community 
development base on good governance and professional 
ethics;  leadership and followers training; criticize 
situations; moral and ethical problems 

ปรับปรุง 
1. ควบรวมเน้ือหา
รายวิชาเปmนโมดุล  
2. เพ่ิมจํานวน
หนTวยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
study, field trip, and student’s own special project 
 
2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม              3(3-0-6) 

Development in Multicultural Society 
ความหมาย แนวคิด วิธีการพัฒนาในสังคมพหุ

วัฒนธรรม โดยศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ 
แนวคิด หลักคําสอน ศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ การ
ดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน=นพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต= กระบวนทัศนLในการนําหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนา
ชุมชน  

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 
 
2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

Social and Cultural Change 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และปbจจัยท่ีเปmน

มูลเหตุกTอให=เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษยL โดยเน=นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท=องถิ่น การขับเคลื่อนทาง
สังคมโดยภาคประชาสังคม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปbจจุบัน 

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 
 

 ปรับออก 

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

พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมTตามแนว
พระราชดําริ  การประยุกตLใช=ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
พัฒนาชุมชน การสร=างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ และการฝiก
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑLชุมชนเพ่ือความพอเพียง 

321322004 ศาสตร2พระราชากับการพัฒนาชุมชนท8องถ่ินอย*าง
ย่ังยืน                                                       6(3-6-9) 
The King’s Philosophy and Local 
Community Sustainable Development 

ศาสตรLพระราชา เป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน(SDGs)  
และแนวทางการประยุกตLใช= องคLประกอบและกระบวนการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเกษตรรTวมสมัย โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ วิศวกรสังคม แผนพัฒนาและยุทธศาสตรL
การพัฒนาประเทศรTวมสมัย ฝiกประยุกตLใช=ศาสตรLพระราชาในการ

ปรับปรุง 
1. ควบรวมเน้ือหา
รายวิชาเปmนโมดุล 
2. เพ่ิมจํานวน
หนTวยกิต 
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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 
 
2132211 การพัฒนาท่ีย่ังยืน                               3(3-0-6) 

Sustainable Development 
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนในมิติสังคม และเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรในชุมชน 
ปbจจัยท่ีมีผลตTอการพัฒนาท่ีย่ังยืน บทบาทขององคLกรชุมชน และ
เครือขTายในการบริหารการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาแบบมีสTวน
รTวมของประชาชนสูTเป�าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

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 

 

พัฒนาท=องถ่ินผTานการทําโครงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู=กับชุมชน
ต=นแบบคํานึงถึงภูมิสังคม การจัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงการใช=
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

The King’s philosophy;  sustainable 
development Goals (SDGs) and application ofaproaches;  
components and processes of sufficiency economy 
philosophy;  contemporary agriculture;  Royal Initiative 
Projects;  social engineer; contemporary development 
plan and national development strategy;  practice in the 
application of the King’s philosophy in local 
development through the project workand exchange 
knowledge with the model community;  take into 
account the social landscape;  community resources 
management as well as the use of appropriate 
technology 

2132108 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ*มประเทศอาเซียน   
                                                                 3(3-0-6) 

Community Development Comparative in 
ASEAN 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกลยุทธLในการพัฒนา

ชุมชนของกลุTมประเทศอาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา
ชุมชนระหวTางกลุTมประเทศอาเซียน และความรTวมมือในการพัฒนา
แบบองคLรวมของกลุTมประเทศอาเซียน โดยเน=นความรTวมมือในการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ=าน 

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 
 
 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
2132209 การจัดสวัสดิการชุมชน                         3(2-2-5) 

Social Welfare in Community 
ความหมาย แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงคLและความ

เปmนมาของการจัดสวัสดิการชุมชน กลุTมเป�าหมายและความจําเปmน
ในการจัดสวัสดิการชุมชน วิธีการจัดสวัสดิการในชุมชน บทบาท
ของนักพัฒนาในการจัดสวัสดิการชุมชน 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 
 

 ปรับออก 

2132210 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน                3(3-0-6) 
Innovation for Community Development 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความจําเปmน องคLประกอบ

ในการสร=างนวัตกรรม หลักการสําคัญ ขั้นตอนการสร=างนวัตกรรม 
เป�าหมายและการเสริมสร=างนวัตกรรมการเรียนรู=ของชุมชน โดยใช=
กรณีตัวอยTางการเสริมสร=างนวัตกรรมการเรียนรู=ของชุมชนท่ี
ประสบความสําเร็จ 

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 
 
2132213 ภูมิปyญญาท8องถิ่นไทยกับการดํารงชีวิตในชุมชน  
                                                                 3(2-2-5) 

Thai Local Intelligence for Community Life 
ความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท ความสําคัญ 

และวิวัฒนาการของภูมิปbญญาไทย กระบวนการจัดการความรู=และ
ถTายทอดภูมิปbญญา ฝiกปฏิบัติการใช=ภูมิปbญญาท=องถ่ินท่ีเหมาะสม
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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. 
 
 

321322006 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนท8องถ่ิน  
                                                                  6(3-6-9) 

Innovative Research and Development for 
Local Community 
รูปแบบ กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรม  งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น ฝiกวิเคราะหLปbญหา 
ความต=องการชองชุมชน พัฒนานวัตกรรม เขียนเค=าโครงการวิจัยโดย
ใช=นวัตกรรรมเพ่ือแก=ปbญหา พัฒนานวัตกรรมและเคร่ืองมือการวิจัย 
เก็บรวบรวมข=อมูล วิเคราะหLข=อมูล  เขียนรายงานวิจัย  รายงานการ
พัฒนานวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน และการนําผลการวิจัยหรือผล
การพัฒนานวัตกรรมไปสะท=อนสูTชุมชน ท=องถิ่น  

Patterns, processes, research methodology and 
innovation development; research for local community 
development; practice on problem analysis; needs of the 
community; innovation development; write a research 
project outline using innovation to solve problems; 
develop innovation and research tools; data 
collection;data analysis; research writing; innovation 
development report in community development; 
introducing research results or innovation development 
results for reflecting on local community 

ปรับปรุง 
1. ควบรวมเน้ือหา
รายวิชาเปmนโมดุล 
2. เพ่ิมจํานวน
หนTวยกิต 
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2132323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2                3(2-2-5) 

Research  Methodology in Social Sciences 
ความหมาย แนวคิด รูปแบบ และประเภทของการวิจัย

ทางสังคมศาสตรL วิธีการและกระบวนการในการทําวิจัยทาง
สังคมศาสตรL รวมท้ังฝiกปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย
ประกอบด=วย สTวนนํา ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข=อง 
การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข=อมูล การวิเคราะหLข=อมูล และ
การนําเสนอผลงานวิจัย 

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 
 
2132427 สถิติและการวิเคราะห2ข8อมูลทางสังคมศาสตร2 3(2-2-5) 

Statistics  and Data Analysis in Social  
Sciences 
ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการทางสถิติ และการ

วิเคราะหLข=อมูลการวิจัย โดยใช=โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหL
และฝiกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยประกอบด=วย ผลการวิเคราะหL
ข=อมูล การอภิปรายผลการศึกษา และองคLประกอบอ่ืนๆของ
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 
 
2132212 การบริหารจัดการเครือข*าย                     3(2-2-5) 

Network Management 
ความหมาย แนวคิด ขอบขTาย รูปแบบ ความสําคัญ

ของเครือขTาย องคLประกอบ กระบวนการในการสร=างและบริหาร
จัดการเครือขTาย เพ่ือประยุกตLใช=ในการพัฒนาชุมชน ฝiกปฏิบัติ
กรณีศึกษาการบริหารจัดการเครือขTายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
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 
 

 ปรับออก 
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2132214 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน        3(2-2-5) 

Policy and Community  Development  
Planning 
ความหมาย แนวคิดและหลักการวางแผนเบ้ืองต=น 

นโยบาย ยุทธศาสตรLการพัฒนา การวางแผนกลยุทธL ความ
เช่ือมโยงของแผนแตTละระดับ การวางแผนพัฒนาขององคLกร
ปกครองสTวนท=องถิ่นและการวางแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชน 
ปbญหาอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา เทคนิคการวางแผนพัฒนา
ชุมชนและฝiกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสTวนรTวม การ
จัดทําแผนแมTบทชุมชนโดยใช=เทคนิคตTางๆ  

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 

 

 ปรับออก 

2132215 ภาวะความเป{นผู8นําในงานพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
Leadership in Community  Development 
ความหมาย  คุณลักษณะ ประเภทและบทบาทของ

ภาวะผู=นํา และปbจจัยท่ีกTอให=เกิดภาวะผู=นํา  แนวทางและวิธีการ
ประเมินภาวะความเปmนผู=นํา  การสรรหาและการพัฒนาภาวะผู=นํา
ในชุมชน  ความสัมพันธLระหวTางผู=นําในชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน 
ตัวอยTางของผู=นําในงานพัฒนาชุมชนท้ังในประเทศและตTางประเทศ  

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 
 

 ปรับออก 

2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน                    3(2-2-5) 
Recreation in Community   
ความหมาย  แนวคิด ความสําคัญ และประโยชนLของ

การจัดนันทนาการ การฝiกพูดในท่ีชุมชน รูปแบบ  วิธีการ การฝiก
ทักษะในการจัดนันทนาการ และการพูดในท่ีชุมชน โดยใช=เทคนิค
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต=ในรูปแบบตTางๆ    

 ปรับออก 
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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  
 
2132318 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการประกอบวิสาหกิจ

ชุมชน                                             3(2-2-5) 
Self-Reliance Community Economy and 
Community Enterprise Operation 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของ

เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง กลุTม/องคLกรท่ีเก่ียวข=องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง องคLประกอบและการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ปbจจัยท่ีมีผลตTอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ฝiก
ปฏิบัติศึกษากรณีตัวอยTางวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 

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 
 

 ปรับออก 

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

เมือง การเปรียบเทียบความแตกตTางระหวTางชุมชนชนบทและ
ชุมชนเมือง การนํารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช=ในการ
พัฒนาท้ังในชนบทและชุมชนเมือง การวางแผน การกําหนด
ทิศทางของการพัฒนา รวมถึงกรณีตัวอยTางของการพัฒนาชนบท 
และชุมชนเมืองท่ีนTาสนใจ 

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 
 
 
 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
2132320 วิทยากรกระบวนการ                            3(2-2-5) 

Facilitator  for Community  Development  
ความหมาย แนวคิด หลักการ และทักษะตTางๆของการ

เปmนวิทยากร กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดเวทีประชาคม 
การเขียนแผน การจัดเวที การใช=เทคนิคและเคร่ืองมือในการจัด
เวทีประชาคม พร=อมท้ังฝiกปฏิบัติจัดเวทีประชาคมและการเปmน
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 
 
2132428 สัมมนาการพัฒนาชุมชน                        3(2-2-5) 

Seminar in Community  Development 
ฝiกปฏิบัติจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน โดยการประมวล

องคLความรู=ทางทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพ่ือ
หาแนวทางสร=างรูปแบบการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ใน
ยุคโลกาภิวัตนL 

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 
 

321322005 ทักษะและเทคนิค ในงานพัฒนาชุมชนท8องถ่ิน  
                                                                   6(3-6-9) 

Skills and Techniques of Local Community 
Development 
ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน การพูดในท่ี

ชุมชน การฟbงและการสรุปความ การเปmนวิทยากรกระบวนการ การ
จัดนันทนาการ การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนา และการจัด
ประชุมกลุTมยTอย  

Skills and techniques in local community 
development;  public speaking;  listening and 
summarizing;  facilitator of the process;recreation 
arrangement;  organizing forums,  seminars and small 
group meetings 

ปรับปรุง 
1. ควบรวมเน้ือหา
รายวิชาเปmนโมดุล 
2. เพ่ิมจํานวน
หนTวยกิต 

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

อาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัคร 
พัฒนาการของงานอาสาสมัครและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ขององคLกรอาสาสมัคร ท้ังในและตTางประเทศ และการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให=นักศึกษาเกิดความรู= ความเข=าใจในวิธีคิด วิธีการ
ทํางานอาสาสมัคร ฝiกปฏิบัติโครงการจิตอาสา ซ่ึงเปmนรากฐานใน
การพัฒนาสํานึกอาสาสมัครและการบําเพ็ญประโยชนLตTอสังคมใน
อนาคต  

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 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
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 ประโยชนL รูปแบบ  

และวิธีการใช=หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาชุมชน  ระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข=องกับธรรมาภิบาล ศึกษากรณีการปฏิบัติงานของ
หนTวยงานท่ีใช=หลักธรรมาภิบาล 

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 
 

 ปรับออก 

2132324 การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี                   3(2-2-5) 
Community Management through Peace 
ความหมาย แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการ

จัดการชุมชน  โดยใช=หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ฝiก
วิเคราะหL สภาพปbญหา สาเหตุ แนวทางแก=ไขความความขัดแย=ง
ของชุมชนโดยสันติวิธี 

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 
 

 ปรับออก 

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

กระบวนการเรียนรู=และการจัดการตนเองของชุมชน โดยฝiกปฏิบัติ
ศึกษากรณีชุมชนตัวอยTางท่ีมีการจัดการตนเองในท=องถ่ิน 

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

 ปรับออก 

2132426 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาท8องถิ่น   3(2-2-5) 
Community Funds Management for local 
development 
ความหมาย แนวคิด ความเปmนมา หลักการและวิธีการ 

โครงสร=าง ประเภท การจัดตั้ง การดําเนินงานและบทบาทของทุน

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ชุมชนในการพัฒนาท=องถิ่น ท่ีสอดคล=องกับหลักศาสนา ศึกษากรณี
การจัดการทุนชุมชนในท=องถิ่น 

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 
 

 321321002 นวัตกรรมและภูมิปyญญาในงานพัฒนาชุมชนท8องถิ่น  
                                                                   6(3-6-9) 

Innovations and Wisdom in Local Community 
Development 
ความรู=พ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรม ภูมิปbญญาและทุน

ชุมชน กระบวนการสร=างนวัตกรรมภูมิปbญญาไทยในแตTละภูมิภาค 
ภูมิปbญญาและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท=องถิ่นและการสร=างนวัตกรรม
ในงานพัฒนาชุมชนท=องถิ่นฝiกปฏิบัติ การสํารวจภูมิปbญญา การนํา
ภูมิปbญญาไปใช=ในการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น การสร=างและใช=
นวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชนท=องถิ่น 

Fundamentalknowledge of innovation; wisdom 
and community capital; innovationprocess; Thaiwisdom in 
each region;wisdom and innovation of local community 
development and creating innovations inlocal community 
development; practice; exploringwisdom; applying 
wisdom in localcommunity development;creating and 
using innovation in localcommunity development 

 

วิชาใหมT 

 321321003 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย     6(3-6-9) 
Diversity-Based Development 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎหมาย และการพัฒนา 

องคLประกอบและคุณคTาของการพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย 
สังคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท=องถิ่นบน
พ้ืนฐานความหลากหลายปbญหาและข=อจํากัดในการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ความหลากหลาย ศึกษาวิเคราะหL อภิปราย กรณีศึกษาและฝiกพัฒนา
ชุมชนท=องถิ่นบนพ้ืนฐานความหลากหลาย  

Concepts, principles, theories, laws and the 
development;  elements and values of development on 
a diversity basis;  multicultural society;  patterns and 
processes of local community development based on 
diversity;  problems and limitations in diversity-based 
development;  study, analyze, and discuss on case 
studies, and practice developing local community based 
on diversity 
 

วิชาใหมT 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
 321322007 นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนท8องถิ่น       6(3-6-9) 

Policies and Plans of Local Community 
Development 
ความหมาย ความสําคัญ องคLประกอบของนโยบายและ

แผนพัฒนาชุมชน การนํานโยบายไปสูTการปฏิบัติ กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน ฝiกปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  

Meaning, importance, elements of policy and 
community development plans;  taking the policy into 
practice;  the process of making a local community 
development plan;  practice in creating community 
development plans 

 

วิชาใหมT 

 321323009 การสื่อสารในงานพัฒนา                       6(3-6-9) 
Communication in Development Work 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การสื่อสาร

แบบมีสTวนรTวม การส่ือสารในสังคมพหุวัฒนธรรม การส่ือสารข=าม
วัฒนธรรม การส่ือสารเพ่ือการโน=มน=าวใจ การเจรจาตTอรอง การใช=
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การส่ือสารในงานพัฒนาชุมชน
ท=องถิ่นฝiกทักษะการสื่อสารในบริบทของสังคมท่ีหลากหลาย  

Concept and theory of communication for 
development; participatory communication; 
communication in a multicultural society; cross-cultural 
communication; persuasive communication; negotiating; 
use of information technology in communication; 
communication in local community development; practice 
on communication skills in diverse social contexts 

 

วิชาใหมT 

 321323010 การพัฒนาบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ      6(3-6-9) 
Responsibility-Based Development 
แนวคิดธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกับความรับผิดชอบ

ตTอสังคม มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและกิจกรรมความรับผิดชอบตTอสังคมของ
บุคคลและองคLกร การคํานึงถึงผลกระทบและการมีสTวนรTวมของผู=มี
สTวนได=เสียตTอการพัฒนา ฝiกทําโครงงานเก่ียวกับกิจกรรมความ
รับผิดชอบตTอสังคมของสถานประกอบการ 

Concepts of good governance, corporate 
governance and social responsibility; standards, indicators 
and social responsibility activities of individuals and 
organizations; taking into account the impact and 
participation of stakeholders on the development; practice 
working on projects related to corporate social 
responsibility activities 

 
 

วิชาใหมT 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
 321323011 ข8อมูลขนาดใหญ* (Big Data) เพ่ืองานพัฒนา   

                                                                    6(3-6-9) 
Big Data for Development Work 
ความรู=พ้ืนฐานเก่ียวกับ Big Data หลักการทํางาน 

เป�าหมาย และวิธีการปรับใช=  Big Data กับงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน 
ฝiกปฏิบัติการการใช= Big Data ในงานพัฒนาชุมชนท=องถิ่น  
Basic knowledge of Big Data;  working principle, goals and 
methods of applying Big Data to local community 
development;  practice on using Big Data in local 
community development 
 

วิชาใหมT 

 321323012 เทคโนโลยีกับการจัดการชุมชนท8องถิ่น      6(3-6-9) 
Technologies and Local Community 
Management 
พ้ืนฐานการจัดการชุมชน เทคโนโลยีท่ีใช=ในการจัดการ

ชุมชนท=องถิ่น พ้ืนฐานการจัดการโลจิสติกสL เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการโลจิสติกสL ภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติการทางแผนท่ีเพ่ือการ
จัดการชุมชนท=องถิ่น และการใช=ส่ือสังคมออนไลนLในการจัดการชุมชน 

Fundamental community management; 
technology used in local community management; basic 
logisticsmanagement; information technology for logistics 
management; Geospatial; mapping operations for local 
community management; and use of social media in 
community management 

 

วิชาใหมT 

 321324013 การบริหารงานธุรกิจชุมชนในงานพัฒนา    6(3-6-9) 
Community Business Management in 
Development Work 
หลักการพ้ืนฐานการบริหารงานธุรกิจชุมชน การพัฒนา

ธุรกิจชุมชน การตลาดออฟไลนL / ออนไลนL ฝiกปฏิบัติการพัฒนาและ
บริหารงานธุรกิจชุมชน. 

Basic principles of community business 
administration;  community business development; 
marketing offline / online;  practice on the development 
and management of community business 

 

วิชาใหมT 

   2.2  กลุ*มวิชาปฏิบัติการและฝ@กประสบการณ2วิชาชีพ  
                                                               5 หน*วยกิต 
  

   2.2  กลุ*มวิชาปฏิบัติการและฝ@กประสบการณ2วิชาชีพ  
                                                               7 หน*วยกิต 
121324014 เตรียมฝ@กประสบการณ2วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา

นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท8องถิ่น          1(1-0-2) 
Professional experience and Cooperative 
education prepareation in Local Community 
development Innovation 

 
 

วิชาใหมT 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
เตรียมความพร=อมให=กับนักศึกษากTอนการฝiก

ประสบการณLวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาด=านนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
ท=องถิ่นในสถานประกอบการ หรือพ้ืนท่ีชุมชน หมูTบ=าน โดยให=
นักศึกษาเตรียมความพร=อมในการเข=าไปปฏิบัติงานนักพัฒนา 

Prepare students for professional experience 
training or cooperative education in the innovation of local 
community development in a workplace, village or 
community by allowing students to prepare themselves to 
be ready for being the developer 
และ 
 

 121324015 สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท8องถิ่น 6 (600)
Cooperative education in Local Community 
development Innovation 
สหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชมชนท=องถิ่นในสถาน

ประกอบการ หนTวยงานตTางๆ หรือพ้ืนท่ีชุมชน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
เสมือนเปmนพนักงานของหนTวยงานหรือสถานประกอบการ ไมTน=อยกวTา 
600 ชั่วโมง และสร=างนวัตกรรมในด=านการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น 
จํานวน 1 ชิ้น 

Cooperative education in innovative 
development of local community in a workplace, various 
departments, or community by working full-time as an 
employee of an agency or establishment at least 600 
hours and creating one piece of innovation in the 
development of local community 
 

หรือ 

วิชาใหมT 

21532429 การฝ@กประสบการณ2วิชาชีพการพัฒนาชุมชน     
                                                                   5(450) 

Professional  Experience  in  Community  
Development  
ให=นักศึกษาฝiกประสบการณLวิชาชีพด=านการพัฒนา

ชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชน/หมูTบ=าน โดยให=นักศึกษาเข=าไปใช=ชีวิตใน
ชุมชน จํานวน 450 ชั่วโมง ทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามา
วิเคราะหLปbญหา จัดทําแผนงานโครงการและปฏิบัติงานตาม
โครงการโดยใช=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     

121324016 ฝ@กประสบการณ2วิชาชีพนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
ท8องถิ่น                                            6 (540) 

Professional experience in Local Community 
development Innovation 
ฝiกประสบการณLวิชาชีพด=านนวัตกรรมการพัฒนาชุมชม

ท=องถิ่น ในหนTวยงาน สถานประกอบการ หรือพ้ืนท่ีชุมชน หมูTบ=าน 
โดยให=นักศึกษาเข=าไปใช=ชีวิตในชุมชน จํานวนไมTน=อยกวTา 540 ชม. 
เพ่ือศึกษาชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน และสร=างนวัตกรรม
ในด=านการพัฒนาชุมชนท=องถิ่น จํานวน 1 ชิ้น 
Professional experience in innovative development of 
local community in  a workplace, community or villageby 
allowing students to live in the community for at least 540 
hours in order to study the community according to the 
community development process and create one piece of 
innovation in the development of local community 
 

ปรับปรุง 
1. รหัสวิชา 
2. เน้ือหา
รายวิชา  
3. จํานวน
หนTวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 6642 /2563   

เร่ือง แตTงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 6644 /2563 

เร่ือง แตTงต้ังคณะกรรมการวิพากษLหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 4 ป�) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ�หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 9 /2564 

เร่ืองแตTงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง หลักเกณฑLการกําหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ข=อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วTาด=วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 
 



142 
 

 
 
 



143 
 

 
 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 
 



147 
 

 



148 
 

 
 



149 
 

 
 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 
 

 



154 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษ2หลักสูตร 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข�อสังเกตของผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ�หลักสูตร 
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ตารางแสดงข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ2หลักสูตร 

 
 1. ศาสตราจารยL ดร.ครองชัย  หัตถา  

ลําดับ ข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก8ไข 
1. ปรัชญาของหลักสูตรควรปรับข=อความในวรรคสุดท=าย 

เปmนนักจัดการชุมชนท=องถ่ินโดยใช=เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตร
ให=ปรากฏคําวTา นวัตกรรม แล=ว 

2. ควรระบุความสําคัญของหลักสูตร ให=เชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายของชาติ นโยบาลของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรL วิจัยและ
นวัตกรรม อัตลักษณLท=องถ่ิน รวมถึงสถานการณL
ภายนอก 

- ปรับและเพ่ิมเติมระบุความสําคัญ
ของหลักสูตร ให=เชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายของ
ชาติ นโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรL วิจัยและ
นวัตกรรม อัตลักษณLท=องถ่ิน รวมถึง
สถานการณLภายนอก 

3. ควรเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนโมดูลดังตTอไปนี้ 
1. โมดูล 32132101 ชื่อวิชาควรเปmน “ศาสตรL
พระราชาเพ่ือการพัฒนาชุมชนท=องถ่ินอยTางยั่งยืน” 
โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปmนสTวนหน่ึงของ
ศาสตรLพระราชา พร=อมปรับคําอธิบายรายวิชา 

2. โมดูล 32132207 การพัฒนาชุมชนท=องถ่ินโดยใช=
วิจัยเปmนพ้ืนฐาน ควรปรับเปmน “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือชุมชนท=องถ่ิน 
3. ควรปรับเปลี่ยน โมดูล 32132321 เปmนเทคนิค
และวิธีการจัดการในงานพัฒนาให=ตรงกับ
ภาษาอังกฤษ  
4. รายวิชา 12132425  คําอธิบายวิชาควรเปmน สห
กิจศึกษาในสถานประกอบการนวัตกรรมการพัฒนา
ชุมชนท=องถ่ิน 
5. รายวิชา 12132426 คําอธิบายควรตัด “ให=
นักศึกษา”ออก เหลือเพียงฝiกประสบการณLวิชาชีพ  
 
   

- ปรับปรุงชื่อโมดูลเปmน ศาสตรL
พระราชาเพ่ือการพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน
อยTางยั่งยืน 
- ปรับปรุงชื่อโมดูล การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนท=องถ่ิน 
- ปรับเปลี่ยนชื่อโมดูล เทคนิคและ
วิธีการจัดการในงานพัฒนาให=ตรงกับ
ภาษาอังกฤษ แล=ว 
- ปรับปรุง คําอธิบายรายวิชา  เปmนสห
กิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
ท=องถ่ินแล=ว 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ฝiก
ประสบกาณืวิชาพนวัตกรรมการ
พัฒนาชุมชนท=องถ่ินแล=ว 
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ลําดับ ข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก8ไข 
4. ควรให=นักศึกษาทุกคนเรียน โมดูล 32132314 การ

พัฒนาที่ยั่งยืน และให=นํา โมดูล 32132314 การ
พัฒนาที่ยั่งยืนมายุบรวมกับ โมดูล 32132101 
ศาสตรLพระราชาเพื่อการพัฒนาชุมชนท=องถ่ินอยTาง
ยั่งยืน โดยยังคงใช=รหัส โมดูล 32132101และจัดให=
เปmนวิชาแรกท่ีนักศึกษาต=องเรียน 
 

- ยุบรวมโมดูล 32132314 การพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยรวมกับโมดูล 32132101 
ศาสตรLพระราชาเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ท=องถ่ินอยTางยั่งยืน 

5. ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชาและเรียงลําดับวิชา ดังตTอไปนี้ 
1. กระบวนการงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน  
2. นวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน  
3. การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย  
4. ศาสตรLพระราชากับการพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน  
5. ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน  
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนท=องถ่ิน  
7. นโนบาย ตรงสTวนน้ีให=แทรกนําคําวTาภูมิปbญญา
ชุมชนท=องถ่ินมาใสTด=วย  
8.อุดมการณL คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 
 

- เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงชื่อโมดูล 
คําอธิบายโมดูล และเรียงลําดับโมดูล
ใหมTแล=ว 

 

 2. รองศาสตราจารยL ดร.ธีรพงศL  แกTนอินทรL 
ลําดับ ข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก8ไข 

1. ให=ระบุคําวTา นวัตกรรม ในปรัชญาและวัตถุประสงคL 
ของหลักสูตร ในสTวนของวัตถุประสงคLควรระบุบคอน
เซ็บให=ชัดเจน วTานักพัฒนาชุมชนจบออกไปต=องมี
ประสิทธิภาพอยTางไร 

- เพิ่มคําวTานวัตกรรมในปรัชญาและ
วัตถุประสงคLของหลักสูตร 

2. ให=ทบทวนประเด็นอาชีพต=องสามารถจบไปแล=ว
สามารถทํางานได= พร=อมท้ังทบวนรายวิชาบังคับให=
ตอบโจรทยL ผลการเรียนรู= 5 ด=าน 

- ทบทวนอาชีพที่นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได=หลังจากจบ
การศึกษาแล=ว 

3. ให=ระบุวัตถุประสงคLให=ชัด - ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงคLใหมT
ให=มีความชัดเจนข้ึน 

4. โมดูลทักษะและเทคนิค ในงานพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน
ควรเพิ่มเติมด=าน เทคนิคการฟbง เทคนิคสรุปความ 

- เพิ่มเนื้อหาเทคนิคการฟbงและเทคนิค
เทคนิคการสรุปความ ในคําอธิบาย
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ลําดับ ข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก8ไข 
โมดูล ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนา
ชุมชน 

5. โมดูลการสื่อสารในงานพัฒนา ควรเปmนวิชาเฉพาะ
บังคับ 

- ปรับเปลี่ยนโมดูลการสื่อสารในงาน
พัฒนาชุมชนจากกลุTมโมดูลเลือกมาอยูT
ในกลุTมโมดูลเฉพาะบังคับ 

6. ให=ตรวจสอบ โมดูล การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการซํ้าซ=อน
ในโมดูลหลัก และตรวจสอบทุกโมดูลไมTให=วิชาในแตT
ละโมดูลซํ้าซ=อนกัน 

- รวมโมดูลการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมกับ 
โมดูล ศาสตรLพระราชาเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท=องถ่ินอยTางยั่งยืน 

7. ให=ทางหลักสูตรออกแบบให=นักศึกษาลงพ้ืนท่ีชุมชน
ตั้งแตT ชั้นป�ท่ี 1 และออกแบบวTาในแตTละชั้นพี่
นักศึกษาต=องลงไปทําอะไรในพื้นที่บ=าง 

- กําหนดในแผนบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการทํางาน CWIE 

8. ปรับแก=รายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู=ในแตTละ
ด=าน ประกอบด=วย กลยุทธLการสอน กลยุทธLการ
ประเมิน ให=มีความสอดคล=องกัน 

- ปรับแก=รายละเอียดการพัฒนาผล
การเรียนรู=ในแตTละด=าน ประกอบด=วย 
กลยุทธLการสอน กลยุทธLการประเมิน 
ให=มีความสอดคล=องกัน 

9. การทวนสอบ ควรระบุลงไป ในระดับรายวิชา ระดับ
หลักสูตรมีการทวนสอบอยTางไร  

- ปรับแก=วิธีการทวนสอบในระดับ
รายวิชา และระดับหลักสูตร 

 
 3. รองศาสตราจารยL ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 

ลําดับ ข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก8ไข 
1. เพิ่มเติมเร่ืองภูมิปbญญาท=องถ่ิน วัฒนธรรมท=องถ่ิน ให=

นักศึกษาได=เรียนรู= 
- เพิ่มเติมเนื้อหา เร่ืองภูมิปbญญา
ท=องถ่ิน วัฒนธรรมท=องถ่ิน ในโมดูล 
นวัตกรรมและภูมิปbญญาในงานพัฒนา
ชุมชนท=องถ่ิน และ โมดูล อุดมการณL 
คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 

2. ชื่อโมดูล และ ชื่อรายวิชา ไมTควรซํ้ากัน ควรทําให=
โมดูลเห็นแตกตTางกับรายวิชา 

- ปรับปรุงชื่อโมดูลเพื่อไมTให=เกิดความ
ซํ้าซ=อน 

3. ควรเพ่ิมเติมทักษะการเปmนผู=ประกอบการในโมดูล - เพิ่มเติมการปฏิบัติทักษะการเปmนผู=
ประกอบในคําอธิบายรายโมดูล 
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 4. อาจารยLธวัชชัย  เคหะบาล 

ลําดับ ข8อสังเกตของผู8ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก8ไข 
1. ประเด็นชื่อหลักสูตร การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใช=ชื่อเดิม 

เชTน พัฒนาชุมชน/ พัฒนาสังคม แตTเน=นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให=เปmน Wil 
หรือ CIWIE เน=นการเรียนรู=จริงๆในสถานท่ีทํางาน ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน 

- ยืนยันการใช=ชื่อหลักสูตร นวัตกรรม
การพัฒนาชุมชนท=องถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของผู=ทรงคุณวุฒิทTานอ่ืนๆ 

2. ประเด็น ปรัชญาของหลักสูตร ให=ขยายคําว$าบัณฑิต

ให�กว�างข้ึน เพราะป,จจุบันผู�เรียนมีความหลากหลาย
กลุ$มและหลายช$วงอายุ โดยมุ$งสร�างนักพัฒนาชุมชน 
ที่มีองค�ความรู� คู$คุณธรรม   

- ปรับเปล่ียนปรัชญาหลักสูตรให=มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ประเด็น โครงสร=างหลักสูตร หลักสูตรควร เพ่ิม
กระบวนฝiกการเรียนรู=จริงจากหนTวยงาน นอกจาก
รายวิชาสหกิจศึกษา และเพ่ิมเนื้อหา/ฝiก
ประสบการณLการเรียนรู= ด=าน การตลาด การเงิน 
ชุมชน  ในกลุTมวิชาฝiกปฏิบัติ /ฝiกประสบการณL 

- ได=กําหนดในแผนบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการทํางาน 
CWIE 

4. เพิ่มเติมหลักสูตรระยะสั้นเสริม/โครงงาน อาจเรียนรู=
จากปราชญLชาวบ=าน/ผู=รู=ในท=องถ่ิน ให=ผู=เรียนได=  บาง
คนอาจนําไปเปmนอาชีพในอนาคตได=  เชTน 

• หลักสูตรด=านชTางชุมชน  
• หลักสูตรด=านเกษตรสมัยใหมT 
• หลักสูตรด=านการขายออนไลนL 
• หลักสูตรด=านการแปรรูปอาหาร 

- หลักสูตรได=มีการเตรียมโครงการ
พัฒนาอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจของนักศึกษา 

5. เพิ่มเติมเร่ืองภูมิปbญญาท=องถ่ิน วัฒนธรรมท=องถ่ิน ให=
นักศึกษาได=เรียนรู= 

- เพิ่มเติมเนื้อหา เร่ืองภูมิปbญญา
ท=องถ่ิน วัฒนธรรมท=องถ่ิน ในโมดูล 
นวัตกรรมและภูมิปbญญาในงานพัฒนา
ชุมชนท=องถ่ิน และ โมดูล อุดมการณL 
คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 

6. ชื่อโมดูล และ ชื่อรายวิชา ไมTควรซํ้ากัน ควรทําให=
โมดูลเห็นแตกตTางกับรายวิชา 

- ปรับปรุงชื่อโมดูลเพื่อไมTให=เกิดความ
ซํ้าซ=อน 

7. ควรเพิ่มเติมทักษะการเปmนผู=ประกอบการในโมดูล - เพิ่มเติมการปฏิบัติทักษะการเปmนผู=
ประกอบในคําอธิบายรายโมดูล 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข=อสังเกตและข=อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 
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ตารางแสดงข8อสังเกตและข8อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2564   เม่ือวันท่ี 16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ 2564 

 

ลําดับ ข8อสังเกตและข8อเสนอแนะ การปรับปรุงแก8ไข 
1 ความเหมาะสมในการใช=ชื่อสาขาวิชา “นวัตกรรมการพัฒนา

ชุมชนท=องถ่ิน” 
ยืนยันใช=ชื่อสาวิชาเดิม 

2 แก=ไขปรัชญาหลักสูตรให=ถูกต=องและครอบคลุม แก=ไขแล=ว 
3 แก=ไขวัตถุประสงคLหลักสูตรให=ถูกต=องและให=ครอบคลุมปรัชญา

หลักสูตร 
แก=ไขแล=ว 

4 ปรับการเขียนผลการเรียนรู=ในรายวิชาเฉพาะให=สอดคล=องกับ 
ปรัชญาและวัตถุประสงคLหลักสูตร 

แก=ไขแล=ว 

5 ปรับแผนการเรียนให=เปmนแบบเดียวกัน ไมTต=องมีให=เลือก Section แก=ไขแล=ว 
6 ควรรวมรายวิชาที่คล=ายกัน แก=ไขแล=ว 
7 ปรับปรุงการเขียนคําอธิบายรายโมดูลให=ให=สอดคล=องกับประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
แก=ไขแล=ว 

8 เพิ่มรายละเอียดในหมวดที่ 7 โดยเน=นการจัดการเรียนรู=โดยใช=
ชุมชนเปmนฐาน 

แก=ไขแล=ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข=อสังเกตและข=อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2 /2564 เมื่อวันท่ี 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 
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ตารางแสดงข8อสังเกตและข8อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2 /2564 เม่ือวันท่ี 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 

 

ลําดับ ข8อสังเกตและข8อเสนอแนะ การปรับปรุงแก8ไข 
1 เรียงลําดับอาชีพที่สามารถประกอบได=หลังสําเร็จ

การศึกษใหมT เรียงลําดับความสําคัญให=เปmนระบบ 
แก=ไขแล=ว 

2 เพ่ิมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 
13 ให=เชื่อมโยงในสTวนหลักการของหลักสูตร 

แก=ไขแล=ว 

3 เพ่ิมเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให=
เชื่อมโยงในสTวนหลักการของหลักสูตร 

แก=ไขแล=ว 

4 ปรับตัวเลขในรายละเอียดรายรับ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลให=ถูกต=อง 

แก=ไขแล=ว 

5 เพ่ิมการเรียนแบบออนไลนLในระบบการศึกษา แก=ไขแล=ว 
6 ปรับรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชาในสTวน

ภาษาอังกฤษ ให=ถูกต=องตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

แก=ไขแล=ว 

7 ข=อสังเกตในการใช=คํา Big data ทับศัพทLในชื่อวิชา
ภาษาไทย 

ยืนยัน  
เนื่องจากเปmนคําทั่วไปท่ี

สามารถใช=ในภาษาไทยได= 
ตามคําอธิบายของ  

ผศ.ดร.วรพจนL  แซTหลี 
8 ปรับคําอธิบายราวิชาสหกิจศึกษาจาก “ครบ 1 ภาค

เรียน” เปmน“ไมTน=อยกวTา 600 ชั่วโมง” 
แก=ไขแล=ว 

9 เปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาให=เปmนระบบ TCAS  แก=ไขแล=ว 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข=อสังเกตและข=อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2564  เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 
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ตารางแสดงข8อสังเกตและข8อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2564  เม่ือวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 

 

ลําดับ ข8อสังเกตและข8อเสนอแนะ การปรับปรุงแก8ไข 
1 ในชื่อหลักสูตร “นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ท=องถ่ิน” ให=เลือกใช=เพียงคําเดียว ระหวTาง ชุมชน 
หรือท=องถ่ิน 

แก=ไขแล=ว โดยเลือกใช= คําวTาชุมชน
อยTางเดียว 

2 เรียงลําดับวัตถุประสงคLของหลักสูตรใหมT โดยให=
เขียนวัตถุประสงคLที่เปmนหัวใจสําคัญของหลักสูตร
เปmนอันดับแรก 

แก=ไขแล=ว 

3 เพ่ิมเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาในประเด็น เครือขTาย 
ทุนชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
พื้นฐานการจัดการชุมชน และและการใช=สื่อสังคม
ออนไลนLในการจัดการชุมชน 

แก=ไขแล=ว 

4 ปรับชื่อชุดวิชา “Big Data เพื่องานพัฒนา” เปmน 
“ข=อมูลขนาดใหญT (Big Data) เพื่องานพัฒนา” 

แก=ไขแล=ว 

5 ปรับรายละเอียดการเขียนหนTวยกิตโดยการเพิ่ม
หนTวยกิตปฏิบัติในทุกชุดวิชา 

แก=ไขแล=ว 
โดยเพ่ิมหนTวยกิตปฏิบัติ  

จาก 6 (4-4-10) เปmน 6 (3-6-9) 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
�  ระดับปริญญาตรี   �  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารย�ประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท$องถ่ิน     
2.  ชื่อ – สกุล                 นางสุพัตรา  รุ(งรัตน� 
3. ตําแหน-งทางวิชาการ     ผู$ช(วยศาสตราจารย� 
4. สังกัด                        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศศ.ม. ยุทธศาสตร�การพัฒนา 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลศรีวิชัย 
บธ.บ. การจัดการ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป;ย�อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต$งตั้งบุคคลให�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการ) 
6.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม(มี) 

6.1.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�. (2561). นกเขาชวาคุณค-าทางสังคมและเศรษฐกิจ. สงขลา : นีโอพ$อย(1995). 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
      6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�, ซูลฟBกอร� มาโซ และยุทธนา กาเด็ม. (2564). การพัฒนาคู(มือเลี้ยงนกเขาชวาเบ้ืองต$นอย(าง
มีส(วนร(วมเพ่ือส(งเสริมกิจกรรมสําหรับผู$สูงวัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. 16(2) : 33 - 41. 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�, ซูลฟBกอร� มาโซ และยุทธนา กาเด็ม. (2564).  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ สังคมจาก 
 สถานการณ�โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา.  
 วารสารสังคมศาสตร�และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(2) : 160-174. 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�. (2560). ต$นกําเนิดนกเขาชวาเงินล$านของประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัย    
  ราชภัฏยะลา. 12 (2): 153 - 166. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
ซูลฟBกอร�  มาโซ, ยุทธนา กาเด็ม, นินุสรา มินทราศักดิ์, สุพัตรา รุ(งรัตน�, กมลวรรณ ชนะกุล ,เวคิน วุฒิวงศ�, มะ

สับรี ยามา,อภิชิต อนุบุตร. (2563). แนวทางสร$างและพัฒนาเครือข(ายกลุ(มผู$ผลิตโกปBL (กาแฟโบราณ) 
ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา. ใน รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน 
ท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ คร้ังที่ 19 (CSD สัมพันธ�) "นวัตกรรมการพัฒนาสู-ความย่ังยืน" วันท่ี 
27 - 30 มกราคม 2563. (หน$า 3 – 13). ลําปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลําปาง จังหวัดลําปาง. 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, สมบัติ โยธาทิพย�, ซูลฟBกอร� มาโซ, สุพัตรา รุ(งรัตน�, อานนท� มุสิกวัณณ�,กมลวรรณ 
เค$าไพบูลย�, เวคิน วุฒิวงศ� และอภิชิต อนุบุตร. (2562). ความสําเร็จในการบริหารจัดการของ
เครือข(ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข(ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ( ตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปOตตานี. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข-ายนักศึกษา
คณาจารย�พัฒนาชุมชนท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ� คร้ังท่ี 18 วันที่ 27-30 
มกราคม 2562. (หน$า 13-22). ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

นินุสรา  มินทราศักดิ์, ซูลฟBกอร� มาโซ, มัสวิณี สาและ, ศรีประไพ อุดมละมุล, สุพัตรา รุ(งรัตน�, อานนท� มุสิก
วัณณ�  และ นูลอัฟฎา สาและ. (2562). แนวทางการพัฒนากลุ(มผู$ผลิตโกปBLเบตง อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา สู(การเปQนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย(างยั่งยืน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข-ายนักศึกษาคณาจารย�พัฒนาชุมชนท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ� คร้ังท่ี 18 
วันที่ 27-30 มกราคม 2562. (หน$า 13-22). ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

6.3 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม(มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ�หรืองานสร�างสรรค�  
6.3.2 ผลงานด�านศิลปะ 
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6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

7. ประสบการณ�สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปB 

ช่ือวิชา การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม  3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ปOญหาสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การเตรียมฝSกประสบการณ�วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 2 (90) นก. 
ช่ือวิชา การจัดการความรู$เพ่ือพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา ภาวะความเปQนผู$นําในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะห�ปOญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การฝSกประสบการณ�วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 5 (250) นก. 
ช่ือวิชา หลักสังคมวิทยา 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา สังคมภิวัฒน� 2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาชุมชนในกลุ(มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก. 

 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปB 
ไม(มี 

 

 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจ$าของประวัติ 
                                                          (ผู$ช(วยศาสตราจารย�สุพัตรา  รุ(งรัตน�) 
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ประวัติอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
�  ระดับปริญญาตรี   �  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท$องถ่ิน     
2.  ชื่อ – สกุล       นายซูลฟBกอร�  มาโซ               
3. ตําแหน-งทางวิชาการ     อาจารย�   
4. สังกัด                        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�                       
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.ม. สังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา 2547 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร� 2542 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป;ย�อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต$งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม(มี) 
6.1.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 

ซูลฟBกอร�  มาโซ. (2563). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�, ซูลฟBกอร� มาโซ และยุทธนา กาเด็ม. (2564). การพัฒนาคู(มือเลี้ยงนกเขาชวาเบ้ืองต$นอย(าง
มีส(วนร(วมเพ่ือส(งเสริมกิจกรรมสําหรับผู$สูงวัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. 16(2) : 33 - 41. 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�, ซูลฟBกอร� มาโซ และยุทธนา กาเด็ม. (2564).  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ สังคมจาก 
 สถานการณ�โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา.  
 วารสารสังคมศาสตร�และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(2) : 160-174. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 
ซูลฟBกอร�  มาโซ, ยุทธนา กาเด็ม, นินุสรา มินทราศักดิ์, สุพัตรา รุ(งรัตน�, กมลวรรณ ชนะกุล ,เวคิน วุฒิวงศ�, มะ

สับรี ยามา,อภิชิต อนุบุตร. (2563). แนวทางสร$างและพัฒนาเครือข(ายกลุ(มผู$ผลิตโกปBL (กาแฟโบราณ) 
ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา. ใน รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน 
ท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ คร้ังที่ 19 (CSD สัมพันธ�) "นวัตกรรมการพัฒนาสู-ความย่ังยืน" วันท่ี 
27 - 30 มกราคม 2563. (หน$า 3 – 13). ลําปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลําปาง จังหวัดลําปาง. 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, สมบัติ โยธาทิพย�, ซูลฟBกอร� มาโซ, สุพัตรา รุ(งรัตน�, อานนท� มุสิกวัณณ�,กมลวรรณ 
เค$าไพบูลย�, เวคิน วุฒิวงศ� และอภิชิต อนุบุตร. (2562). ความสําเร็จในการบริหารจัดการของ
เครือข(ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข(ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ( ตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปOตตานี. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข-ายนักศึกษา
คณาจารย�พัฒนาชุมชนท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ� คร้ังท่ี 18 วันที่ 27-30 
มกราคม 2562. (หน$า 13-22). ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

นินุสรา  มินทราศักดิ์, ซูลฟBกอร� มาโซ, มัสวิณี สาและ, ศรีประไพ อุดมละมุล, สุพัตรา รุ(งรัตน�, อานนท� มุสิก
วัณณ�  และ นูลอัฟฎา สาและ. (2562). แนวทางการพัฒนากลุ(มผู$ผลิตโกปBLเบตง อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา สู(การเปQนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย(างยั่งยืน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข-ายนักศึกษาคณาจารย�พัฒนาชุมชนท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ� คร้ังท่ี 18 
วันที่ 27-30 มกราคม 2562. (หน$า 13-22). ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

6.3 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม(มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ�หรืองานสร�างสรรค�  
6.3.2 ผลงานด�านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
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7. ประสบการณ�สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปB 

ช่ือวิชา ภูมิปOญญาไทย 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา เครือข(ายการเรียนรู$ในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การวางแผนพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�เบื้องต$น 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา สถิติและการวิเคราะห�ข$อมูลทางสังคมศาสตร� 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา มนุษย�กับสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาองค�กรชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ภาวะความเปQนผู$นําในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะห�ปOญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 

 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปB 
ไม(มี 

 

 
                                                 (ลงชื่อ) ........................................................ เจ$าของประวัติ 
                                                                  (อาจารย�ซูลฟBกอร�  มาโซ ) 
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ประวัติอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
�  ระดับปริญญาตรี   �  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 
1. อาจารย�ประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท$องถ่ิน     
2.  ชื่อ – สกุล  นายเวคิน  วุฒิวงศ�                     
3. ตําแหน-งทางวิชาการ  อาจารย�      
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�                          
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  ศษ.ม. ศึกษาศาสตร�เพ่ือพัฒนาชุมชน 2541 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ป.บอ. บัณฑิตอาสาสมัคร 2538 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 2537 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป;ย�อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต$งตั้งบุคคลให�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม(มี) 
6.1.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วิไลวัลย�  แก$วตาทิพย�, รุ$งลาวัณย� จันทรัตนา และเวคิน วุฒิวงศ�. (2561). สภาวการณ� ปOจจุบันพืชสาคูใน
พื้นที่ภาคใต$ในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปOตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 21(1), 53-57. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
ซูลฟBกอร�  มาโซ, ยุทธนา กาเด็ม, นินุสรา มินทราศักดิ์, สุพัตรา รุ(งรัตน�, กมลวรรณ ชนะกุล ,เวคิน วุฒิวงศ�, มะ

สับรี ยามา,อภิชิต อนุบุตร. (2563). แนวทางสร$างและพัฒนาเครือข(ายกลุ(มผู$ผลิตโกปBL (กาแฟโบราณ) 
ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา. ใน รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน 
ท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ คร้ังที่ 19 (CSD สัมพันธ�) "นวัตกรรมการพัฒนาสู-ความย่ังยืน" วันท่ี 
27 - 30 มกราคม 2563. (หน$า 3 – 13). ลําปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลําปาง จังหวัดลําปาง. 

เวคิน  วุฒิวงศ�. (2563). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู$โดยใช$เทคนิคจิกซอว� เพ่ือเสริมสร$าง   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกต�ใช$  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชน. ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยคร้ังที่ 6”  (หน$า 147-156). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยจันทร�เกษม. 

ศรีประไพ  อุดมละมุล, สมบัติ โยธาทิพย�, ซูลฟBกอร� มาโซ, สุพัตรา รุ(งรัตน�, อานนท� มุสิกวัณณ�,กมลวรรณ 
เค$าไพบูลย�, เวคิน วุฒิวงศ� และอภิชิต อนุบุตร. (2562). ความสําเร็จในการบริหารจัดการของ
เครือข(ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข(ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ( ตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปOตตานี. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข-ายนักศึกษา
คณาจารย�พัฒนาชุมชนท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ� คร้ังท่ี 18 วันที่ 27-30 
มกราคม 2562. (หน$า 13-22). ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

ซูไบดี  โตะโมะ, เวคิน วุฒิวงศ� และพาตีเมาะ อาแยกาจิ. (2562). ทรัพยากรชีวภาพเด(นในหุบเขาลําพญา ตําบล
ลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “สร�างสรรค�งานวิจัย สู-
การพัฒนาท�องถิ่นที่ย่ังยืน” คร้ังที่ 8 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562. (หน$า 195-200). ยะลา : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต$ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พาตีเมาะ  อาแยกาจิ, ซูไบดี โตะโมะ และเวคิน วุฒิวงศ�. (2562). ทุเรียนพันธุ�พื้นเมือง (Durio zibethinus 
Murray) พืชเศรษฐกิจในตําบลลําพญา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ “สร�างสรรค�งานวิจัยสู-การพัฒนาท�องถิ่นท่ีย่ังยืน” คร้ังท่ี 8 วันที่ 10 
กรกฎาคม 2562. (หน$า 207-215). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต$ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 
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มูฮัมหมัดตายูดิน  บาฮะคีรี, ซูไบดี โตะโมะ และเวคิน วุฒิวงศ�. (2561). ความหลากหลายของพรรณดอกไม$หอมใน
พ้ืนที่หุบเขาลําพญา ต.ลําพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา. ใน รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู-การสร�างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย-าง
ย่ังยืน” คร้ังที่ 4 ประจําป; 2561 วันท่ี 18 ธันวาคม 2561. (หน$า 1-15). ปOตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 

ซูไบดี  โตะโมะ, เวคิน วุฒิวงศ�, และพาตีเมาะ อาแยกาจิ. (2560). ความหลากหลาย ของผีเสื้อกลางวันใน
เส$นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา จังหวัดยะลา. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 
6 ประจําป; 2560 เร่ือง “สร�างสรรค�งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู-ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ย่ังยืนในยุค Thailand 4.0” วันท่ี 18 ตุลาคม 2560. ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

รุ$งลาวัณย�  จันทรัตนา, วิไลวัลย� แก$วตาทิพย� และเวคิน วุฒิวงศ�. (2560). การใช$  
 ประโยชน�ปfาสาคูในพื้นที่ภาคใต$ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปOตตานี. Utilization of  
 Sago (Metroxylon sagu Rottb.) forest in Southern Thailand:Yala, Narathiwas  
 and Pattani Provinces. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง “การประชุมสร�างสรรค� 
งานวิจัยเพ่ือ ขับเคลื่อนประเทศสู-ความม่ันคง ม่ังคง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0” คร้ังที่ 6 วันที่
วันที่ 18 ตุลาคม 2560. (หน$า 1176-1186). ยะลา:มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

 
6.3 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม(มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ�หรืองานสร�างสรรค�  
6.3.2 ผลงานด�านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
7. ประสบการณ�สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปB 
ช่ือวิชา ภาวะความเปQนผู$นําในงานพัฒนาชุมชน    3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน    3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา มานุษยวิทยาเบื้องต$น       3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาชนบท      3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะห�ปOญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา      3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา หลักสังคมวิทยา       3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การปฏิรูปท่ีดินกับงานพัฒนาชุมชน     3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การวิเคราะห�ปOญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา      3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การจัดสัมมนาและการฝSกอบรม       3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน       3 (3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาชุมชน       3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ประชากรศึกษา        3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ(ม        3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาแบบยั่งยืน         3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปOญหาสังคม     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการให$การศึกษาชุมชน     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สังคมศาสตร�กับการพัฒนา   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาองค�กรชุมชน   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอนุรักษ�และการพัฒนาสิ่งแวดล$อมในชุมชน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสงเคราะห�ชุมชน       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สถานการณ�ด$านสังคมเศรษฐกิจชุมชน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาเยาวชน     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล$อม      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 เครือข(ายการเรียนรู$ในงานพัฒนาชุมชน     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิปOญญาไทย      3 (3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปB 
ไม(มี 

 

 
                                                 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจ$าของประวัติ 
                                                                  (อาจารย�เวคิน  วุฒิวงศ� ) 
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ประวัติอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
�  ระดับปริญญาตรี   �  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท$องถ่ิน     
2.  ชื่อ – สกุล                นายยุทธนา   กาเด็ม 
3. ตําแหน-งทางวิชาการ     อาจารย�   
4. สังกัด                        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�                       
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

และชุมชน 
2561 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ศศ.ม. พัฒนามนุษย�และสังคม 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ศศ.บ. นิเทศศาสตร� 2553 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป;ย�อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต$งตั้งบุคคลให�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการ) 
6.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม(มี) 

6.1.1 ผลงานแต-งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
       6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�, ซูลฟBกอร� มาโซ และยุทธนา กาเด็ม. (2564). การพัฒนาคู(มือเลี้ยงนกเขาชวาเบ้ืองต$นอย(าง
มีส(วนร(วมเพ่ือส(งเสริมกิจกรรมสําหรับผู$สูงวัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. 16(2) : 33 - 41. 

สุพัตรา  รุ(งรัตน�, ซูลฟBกอร� มาโซ และยุทธนา กาเด็ม. (2564).  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ สังคมจาก 
 สถานการณ�โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา.  
 วารสารสังคมศาสตร�และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(2) : 160-174. 

ยุทธนา  กาเด็ม. (2563). การพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต$ตามหลักการขององค�การสหประชาชาติ  
 (Southern Border Community Development via the United Nations Principles).  
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 15(2) : 257-264. 

ยุทธนา  กาเด็ม. (2563). แบบแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช$ชุมชนเปQนฐานการเรียนรู$ 
 (Model of Community-Based Learning in Mobilization). วารสารมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏยะลา. 15(3) : 344-352. 

Yutthana  Kadem, Apichart Jai-sree and Prasong Tanpichai. (2018). Together  
 Model : A Participatory Student Development Model in Multicultural  
 Society for Thailand’s Deep South University Network. PASKU International 
 Journal of Interdisciplinary Research.Vol. 7(1) : 347-358. 

Yutthana  Kadem, Apichart Jai-sree and Prasong Tanpichai. (2018). The Empirical  
 Study on the Activity Development Threats of Tertiary Institutes On Three 
 Southern Border Province of Thailand. Journal of Yala Rajabhat University.  
 13(1) : 141-150. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
ซูลฟBกอร�  มาโซ, ยุทธนา กาเด็ม, นินุสรา มินทราศักดิ์, สุพัตรา รุ(งรัตน�, กมลวรรณ ชนะกุล  ,

เวคิน วุฒิวงศ�, มะสับรี ยามา,อภิชิต อนุบุตร. (2563). แนวทางสร$างและพัฒนา เครือข(ายกลุ(ม
ผู$ผลิตโกปBL (กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท�องถิ่นและสังคมระดับชาติ คร้ังที่ 19 (CSD สัมพันธ�) 
"นวัตกรรมการพัฒนาสู-ความย่ังยืน" วันท่ี 27 - 30 มกราคม 2563. (หน$า 3 – 13). ลําปาง : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ศูนย�ลําปาง จังหวัดลําปาง. 
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6.3 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมและได�รับการเผยแพร-ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม(มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ�หรืองานสร�างสรรค�  
6.3.2 ผลงานด�านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

 
7. ประสบการณ�สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปB 
ช่ือวิชา วิทยากรกระบวนการ  3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา สัมมนาปOญหาการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�เบื้องต$น 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา เครือข(ายการเรียนรู$ในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปB 
ไม(มี 

 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจ$าของประวัติ 
                                                              (อาจารย� ดร.ยุทธนา  กาเด็ม ) 
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ประวัติอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
�  ระดับปริญญาตรี   �  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน 
2.  ชื่อ – สกุล       นายตายูดิน อุสมาน               
3. ตําแหน+งทางวิชาการ     อาจารย$                                           
4. สังกัด                        คณะมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$                       
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Central  Luzon State 
University ประเทศฟ>ลิปป>นส$ 

 
 

 
 
Central  Luzon State 
University ประเทศฟ>ลิปป>นส$ 

Ph.D 
(วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

ของตEางประเทศที่เทียบได�ต่ํากวEา
การศึกษาระดับปริญญาเอกตาม

เกณฑ$มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย) 

M.S 

Rural 
Development  

 
 

 
 
Education 
Management 

2537 
 

 
 

 
 

2535 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา ค.บ. วิทยาศาสตร$
ท่ัวไป 

2532 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป:ย�อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งตั้งบุคคลให!ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต+งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมEมี) 
6.1.1 ผลงานแต+งหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตํารา หนังสือ 



191 
 

 

6.1.3 บทความทางวิชาการ  
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได�รับการเผยแพร+ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
    6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ตายูดิน  อุสมาน, วันฮารงค$ บินอิสริส, สุไลมาน หะโมะ และคมวิทย$ สุขเสนีย$ (2564). รูปแบบการ

สร�างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�โดยองค$กรภาคประชาสังคม 
Peacebuilding Model in the Three Southern Border Provinces of Thailand 

of Civil Society Organizations. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 11 
ป:การศึกษา 2563 หัวข�อ “Community-led Social Innovation in the Era of 
Global Changes amidst Covid-19 Crisis: นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงโลกท+ามกลางวิกฤต โควิด-19” วันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2564 
(หน�า 91-98).นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต�. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได�รับการเผยแพร+ตามเกณฑ�ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
6.3.1 สิ่งประดิษฐ�หรืองานสร�างสรรค�  
6.3.2 ผลงานด�านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
6.3 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมและได�รับการเผยแพร+ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมGมี) 
 

7. ประสบการณ�สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 12 ปg 

ชื่อวิชา การจัดการชุมชนโดยสันติวิธี 3 (3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบทางสังคม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการตนเองของชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
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ช่ือวิชา การพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ปjญหาสังคม 3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา การจัดการความรู�เพ่ือพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะห$ปjญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 

ช่ือวิชา การฝlกประสบการณ$วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 5 (250) นก. 
ช่ือวิชา หลักสังคมวิทยา 3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาชนบท 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา เครือขGายการเรียนรู�ในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา สัมมนาปjญหาการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สหกรณ$กับการพัฒนาชุมชน  3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาองค$กรชุมชุมชน 3 (3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 5 ปg 
ช่ือวิชา ทฤษฎีและยุทธศาสตร$การพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 

ช่ือวิชา การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3 (2-2-5) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปg 
ไมGมี 

 

 
                                                 (ลงชื่อ) ........................................................ เจ�าของประวัติ 

                                                             (อาจารย$ ดร.ตายูดิน  อุสมาน ) 
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