(ร่าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีทจี่ บของ
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

หน้า
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1
1
1
1
1
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2
2
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3
4
7
8
9
9
10
13
13
13
16
41
43

ข

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

หน้า
45
45
46
49
56
56
56
57
58
58
58
59
59
59
62
63
64
68
70
72
72
72
72
72

ค

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ 653/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และความ
ต้องการและปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ที่ปรับปรุง
ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

หน้า
73
74

111
124

126
139
145
156

167
182

(ร่าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25491531106372
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Community Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127

หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 สภาวิชาการมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัดปทุ ม ธานี
เห็ น ชอบในการน าเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ..... /2563
เมื่อวันที่..... เดือน ..... พ.ศ. 2563
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่..... /2563 เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร่ห ลัก สูตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พัฒนากร
8.2 เจ้าหน้าที่รัฐ
8.3 นักวิชาการพัฒนาชุมชนในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์การมหาชน
8.5 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.6 ผู้ประกอบการอิสระ
8.7 ผู้ประกอบการทางสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายสมทรง
บรรจงธิติทานต์

2.

นางสาวชนินทร
สวณภักดี

3.

นายวุฒิชัย
สายบุญจวง

4.

5.

นางสาวศิริขวัญ
บุญธรรม

นายจิระศักดิ์
สังเมฆ

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการ
ศาสตราจารย์ ศาสตร์)
พธ.ม. (ประชากรและ
พัฒนา)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ผู้ช่วย
สส.ด. (การบริหารสังคม)
ศาสตราจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
อาจารย์ ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา
สังคม)
ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
อาจารย์ ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา
สังคม)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน)
ผู้ช่วย
พธ.ม. (ปรัชญา)
ศาสตราจารย์
น.บ. (นิติศาสตร์)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี)
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
พธ.บ (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2555

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2557

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สานักเรียนวัดอรุณ
ราชวรารามฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

2544

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

2530
2554
2546
2541

2550

2553

2551
2541
2540
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ห รือ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในช่วงเวลาที่ มี ก ารปรับ ปรุงหลัก สูตรนั้น จาก
รายงานเศรษฐกิจของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เศรษฐกิจไทยมี
การชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ภายนอก เช่น การระบาดของโรค ปัญหาภัยแล้ง และเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในด้านการผลิต ได้แก่ การปรับตัวลดลงของสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่วน
สาขาที่มีการขยายตัวเป็นด้านบริการที่พักแรมและอาหาร การขนส่ง เป็นต้น การส่งออกสินค้าก็มีการ
ปรับตัวลดลงด้วย หากพิจารณาเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรม สินค้าส่งออกที่มีมูลค่า
ลดลงได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ส่วนสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัวเป็น น้าตาล และผลไม้ แม้
รายงานเศรษฐกิจจะแสดงถึงภาพรวมในรายปีซึ่งมีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อเศรษฐกิจ
แต่จะเห็นได้ว่าทิศทางของความเปลี่ยนแปลงจะผูกติดกับธุรกิจที่เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ เช่น
การท่องเที่ยว เป็นต้น ทาให้ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานจาต้องพิจารณา
ว่า แรงงานที่มีความสามารถในการเข้าสู่บริการเหล่านั้นควรต้องปรับทักษะด้านที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
ในด้านการบริหารนโยบายเศรษฐกิ จรัฐเน้นการฟื้นฟูภาคการท่ องเที่ยวให้มีก ารขยายตัว
เพิ่มขึ้น และการดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งมีรายงานผลกระทบต่อเนื่อง
ติดต่อ กั นหลายปี การลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยรัฐได้ให้
ความสาคัญกับ กลุ่มเกษตรกรที่ทางานในภาคบริการในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก และฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว กลุ่มพนักงานในสาขาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ดังจะเห็น
ได้จากนโยบายการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินชดเชย และการฟื้นฟูเกษตรกรผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ
การบริหารจัดการน้า ซึ่งจากข้อมูลนี้หลักสูตรได้พิจารณาความสาคัญของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐ และตอบสนองต่อธุรกิจด้านต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงตามความถนัดของบัณฑิตและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้
ด้ านผู้ มี งานท ามี การปรั บตั วลดลงทั้ งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร แม้ อั ตรา
การว่ างงานยั งอยู่ ในระดับต่า โดยผู้ มี งานท าภาคเกษตรลดลงอย่ างต่ อเนื่ องสอดคล้องกั บการลดลง
ของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญบางรายการ เช่น ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ามัน เป็นต้ น
ส่วนผู้มี งานท านอกภาคเกษตรลดลงในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร
ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจได้แก่ แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย
1) มาตรการการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร SMEs และเศรษฐกิจฐานราก เช่น บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ มาตรการดูแลรายได้และสินเชื่อผ่อนปรน มาตรการค้าประกันสินเชื่อ มาตรการพักชาระหนี้
ปรับ โครงสร้างหนี้ และให้เ งินทุ นหมุ นเวียน เป็นต้น 2) มาตรการการเงินการคลัง เพื่อบรรเทา
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ผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว 3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ
4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ
อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 เกิดปรากฏการณ์ความปรกติ
ใหม่ หรือ New Normal ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งโลก ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างถาวรหลายประการ ในด้านเศรษฐกิจนั้น ภาครัฐได้
ระดมเงินไปใช้ในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจถดถอยและช่วยเหลือประชาชนจนเกิดหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น
ส่ ว นหนี้ ภ าคเอกชนก็ เ กิ ด จากสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ หยุ ด ชะงั ก สภาพการณ์ ดั ง กล่า วไม่ ส่ง ผลดี
ต่อกระแสโลกาภิวัตน์เนื่องจากแต่ละประเทศตระหนักถึงความจาเป็นในการพึ่งพาตนเองในด้านความ
จาเป็นพื้นฐาน การพึ่งการส่งออกจึงเป็นไปได้ยาก เมื่อมุมมองการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจขนาด
ย่ อ มหรื อ Startups ต่ า งๆ ย่ อ มได้ รั บ ผลกระทบ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ คยช่ ว ยฟื้ น ฟู ร ะบบเศรษฐกิ จ
หลั ง วิ ก ฤติ ก ารณ์ อ ย่ า งธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ โ รคระบาดไปด้ ว ย
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ การให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ ง านแล้ ว ยั ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย การทดแทนแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด บทบาทของแรงงานคนจะลดลงภายใต้กระ
แสความเปลี่ยนแปลงไปสู่ค วามปรกติใหม่ นี้ การผลิตบัณฑิ ตที่ ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่ ย าก
จะคาดการณ์ และบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นเรื่องจาเป็น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในด้านสถานการณ์ทางสังคมที่เ กี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงนั้น จากผลการวัดคุณภาพ
การศึกษาผ่านการประเมินระดับนานาชาติ IMD และการทดสอบ PISA สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งควรจะได้มีการให้ความสาคัญต่อการสร้าง
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย
จากภาวะการจ้างงานลดลงตามการหดตัวของการจ้างงานภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร
โดยผลสารวจภาวะการทางานของประชากรไทยในภาพรวมปี 2562 พบว่ากาลังแรงงานนอกภาค
เกษตรมีจานวนมากกว่าในภาคเกษตร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม ค้าส่ง/ค้าปลีก และอุตสาหกรรม
การผลิต แม้อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า แต่ประชากรไทยมีการว่างงานแฝงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ในด้านดีพบว่าแรงงานเข้าถึงสวั สดิการสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ดี การศึกษาผลกระทบเชิงโครงสร้าง
ตามรายงานภาวะสังคมปี 2562 ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติพบว่า
ข้ อ จ ากั ด ต่ อ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานของแรงงานกลุ่ ม ที่ อ ายุ ต่ ากว่ า 40 ปี ยั ง มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่ ไม่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของตลาดแรงงาน ที่ มี ความต้องการแรงงานในสายช่างเทคนิ ค
แต่แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาในกลุ่มบริหารและพาณิชยกรรม
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นอกจากนี้ โอกาสในการเข้าถึงการศึก ษาของประชากรที่มี มากขึ้น ส่ง ผลให้ก ลุ่มคนอายุ
15-24 ปีเข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง และไม่สามารถเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ทนั
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การจ้างงาน และการทางาน
ของคนไทย โดยสาขาที่ ได้รับ ผลกระทบต่อการจ้างงานอย่ างชัดเจนได้แก่ การเงินการธนาคาร
สาขาการผลิตภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ และสาขาบริการสารสนเทศ ขณะที่สาขาการขนส่ง
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น อัตราส่วนพึ่งพิงของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คนในปี 2563 พบว่ามี วัยแรงงาน
3.6 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน และในปี 2583 แนวโน้มจะเป็นวัยแรงงาน 1.8 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
การจ้างงานในภาคเกษตรที่ลดลง และแรงงานรอฤดูกาลเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร
ที่จะมีรายได้หรือขาดรายได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความยากจนของประเทศ
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาของไทยยังเป็นจุดอ่อนที่สาคัญ โดยผลประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ IMD ประเทศไทยปี 2562 เป็ น อั น ดั บ ที่ 56 และอยู่ อั น ดั บ รองสุ ดท้ าย
ของประเทศในอาเซียน ตัวชี้วัดส าคัญ ประการหนึ่งคือ ทั ก ษะด้านภาษาของคนไทยไม่ตอบโจทย์
การประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษานักเรียนกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนที่ด้อยกว่าของไทย
ที่ ส ามารถทาคะแนนการอ่ านได้ดีพบว่ามี ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญคือ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง
บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน และกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียน (growth mindset) จึงควร
ขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง มีการพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึก ษา
และสนับ สนุนเครื่อ งมือ การเรียนการสอนที่ สอดคล้องกั บความจ าเป็นในแต่ละพื้นที่ เร่งส่งเสริม
การอ่ านผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ล เข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้ น เคย
ยกระดับความสามารถด้านการอ่าน และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้มากขึ้นในโลกยุคดิจิทัล
การเกิ ดความปรกติใหม่ ห รือ New Normal ที่ ส ะท้ อนมาจากรูป แบบชีวิ ต ความเป็ น อยู่
จากสถานการณ์ Covid-19 เช่ น พฤติ ก รรมการใส่ ห น้ า กากอนามั ย การรั ก ษาระยะห่ า งเวลา
ปฏิ สั ม พั น ธ์ การท างานจากที่ บ้ า น การซื้ อ ของออนไลน์ การเรี ย นการสอนออนไลน์ เป็ น ต้ น
เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น มีความต้องการด้านสาธารณสุขที่ม ากขึ้น เกิดมาตรฐาน
ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานด้านสุขอนามัยในธุรกิจการท่องเที่ยว เกิดเทคโนโลยี
ที่จะช่วยในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ เช่น ระบบประชุม
ออนไลน์ การใช้เงินดิจิทัล ความพลิกกลับของการรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นการกลับสูค่ วามเป็นรัฐ
และการพึ่งพาตนเองภายในประเทศ การให้ความสาคัญกับปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีทดแทน
มนุษย์ต่างๆ ทาให้การปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการใช้เทคโนโลยีและให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มี ความหนักแน่นขึ้น การผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีและมี ทัศนคติในเชิงบวกต่อการ
ปรั บ ตั ว ต่ อ ความปรกติ ใ หม่ จ ะช่ ว ยให้ บั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รมี โ อกาสในตลาดแรงงานหรื อ
เป็นผู้ประกอบการที่พึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของชุมชนได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาพการณ์ที่ปัจจัยระดับโลกมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของงานในสาขาต่างๆ และการ
หดตัวของงานและการผลิตในสาขาที่ เ คยมีความส าคัญ และมี ก ารลงทุ นเพื่อรองรับ อุตสาหกรรม
เหล่านั้นสูงจากภาครัฐ เช่น ด้านการเกษตร ทาให้ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของผู้ เรียน เป็นศักยภาพที่สาคัญ นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้เห็นความสาคัญของการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นกาลังแรงงานที่เข้าสู่หน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายในการดูแลและพัฒนากลุ่มคนในหลายระดับ และหลายช่วงวัย
รวมถึงการพิจารณาปัจจัยด้านความเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งสินค้าและบริการรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านนี้ด้วย
โดยเมื่อพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่กระบวนการท างาน
หลายประเภทของมนุษย์ หลักสูตรจึงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางที่ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของผู้เรียน โดยมีการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
น ามาใช้ ใ นการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ค วามรู้ ไ ด้ รั บ การต่ อ ยอดและ
มีความก้าวหน้าต่อไป โดยเน้นที่กระบวนการพัฒนาคน ที่มีความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เน้นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหา
จัดเก็บ แลกเปลี่ยนและนาความรู้ไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อนาความรู้
จากแหล่งความรู้ไปสู่ตัวผู้เรียน และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้
12.2.1 หลัก สูตรมีก ารจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ
(Productive Learning)
12.2.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในแหล่งชุมชน
เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน
12.2.3 หลักสูตรส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการจัดการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนได้ปลูกฝังและสร้างมโนทัศน์ด้านความเป็นผู้มี ค วาม
พอเพียงและพึ่งตนเองได้
12.2.4 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
หรือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
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12.2.5 หลัก สูตรส่ง เสริม ให้มี ก ารจัดการเรียนการสอนบนฐานภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น และ
ฝึกปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้เรียน เป็นการรักษาและเผยแพร่ภูมิปัญญา รวมถึงสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ภูมิปัญญาที่ผู้เรียนนามาสร้างสรรค์ใหม่
12.2.6 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ในทุกด้าน เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดแก่ตัวผู้เรียนในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิ ใจ
ในถิ่นฐานวัฒนธรรมของตนเอง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
นักศึกษาสามารถเลือกทุกรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ห น้ า ที่ ว างแผนการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานผู้สอน และก ากั บดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุ
เป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา
13.3.2 จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการเรียนรู้และทั กษะวิชาเป็นระยะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อปรับปรุงการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เข้าถึงชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาด้วยการวิจัย
1.2 ความสาคัญ
ในการดาเนินงานหลักสูตร ได้พิจารณากรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏเ พื่ อก ารพั ฒนา ท้ อ ง ถิ่ น ต าม พระรา โชบา ย ระย ะ 2 0 ปี ( พ . ศ. 2 5 6 0 -2 579)
โดยหลักสูตรมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะที่ ตลาดแรงงานต้องการ
หลักสูตรได้ปรับทิศทางการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม
หลั ก สู ต รมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ผู้ ป ระกอบการใน
การจัดการศึก ษา หลัก สูตรขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้นัก ศึก ษาด้วยการจัดกิ จ กรรมให้บ ริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน
และตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุ ม ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หลัก สูตรได้นายุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยมาเป็ น
ส่วนหนึ่ง ของการพั ฒนาปรับ ปรุงหลัก สูตรในด้านการผลิตบัณฑิ ตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิง ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้ องถิ่น การใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง สร้างการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญ หาของท้องถิ่น และ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรมีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีพัฒนาการที่ดีทั้งกาย ใจ
สติปัญญา เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มี นิสัยรัก การเรียนรู้และพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บัณฑิ ตสามารถ
พึ่ ง ตนเองได้ และสามารถประกอบอาชี พ ที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและ
ความเปลี่ ยนแปลงของสัง คมตามความถนัดของตนเองได้ ในการปรับ ปรุง หลัก สูตร จึง ได้มี ก าร
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นในด้านการวิจัยท้องถิ่น การเป็นผู้ประกอบการ และการมีจิตอาสา
เพื่อให้ผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยและประเทศอย่างครบถ้วน
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1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสานึกของความเป็นพลเมืองดี มีภาวะผู้นา มีจิตอาสา อยู่ภายใต้
กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
1.3.2 มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความรู้อื่นๆ ที่ สัม พันธ์กั บ การพัฒ นาชุม ชน เพื่อให้รู้ เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในแต่ละพื้นถิ่น
1.3.3 พั ฒ นานัก วิจัยชุมชน พัฒ นานัก ศึกษาให้มี ทักษะการประสานความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
1.3.4 เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้ มีจิตสานึกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถนาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่น
1.3.5 เพื่ อ ส่ง เสริม พั ฒนาศัก ยภาพนัก ศึกษาโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เ ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) และเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดและราย
ละเอียด มคอ.2 ครบถ้วน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชนและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประเทศ

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องและรายงานความก้าวหน้า
ต่อมหาวิทยาลัย และสกอ.
ตามลาดับ
1. สารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
2. เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลการประเมินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
4. มคอ. 2 ฉบับสมบูรณ์
1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5
2. อัตราการมีงานทาของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี
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แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านในวิชาการ และ
การพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากาหนด

กลยุทธ์
1. ประชุม/อบรมบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรทาผลงานทางวิชาการ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
4. สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา
แก่บุคลากรเพือ่ เรียนต่อใน
ระดับปริญญาเอก

4. พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้าน 1. สนับสนุนทุนวิจัย
การวิจัยการบริการวิชาการและการ 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการต่อสังคม
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามพันธกิจ
5. พัฒนาคุณภาพการเรียน
1. สนับสนุนส่งเสริมการ
การสอน
พัฒนาสื่อการสอนทีเ่ อื้อต่อ
การเรียนรู้
2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดทา
มคอ.3 และ มคอ.4 ที่
ตอบสนองศักยภาพของ
นักศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการทา
กิจกรรมและผลการประเมิน
การประชุม/อบรม/สัมมนา
2. ผลงานวิชาการของ
บุคลากร
3. รายงานผลการเข้าอบรม
ทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง/คน
4. รายงานบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปีของจานวนบุคลากร
ที่มีอยู่
5. บุคลากรมีคุณวุฒิใน
ระดับ ทีส่ ูงขึ้น
1. งานวิจัย
2. งานบริการวิชาการ
3. กิจกรรมด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

1. สื่อการสอนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
2. มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อย ก่อนเปิดภาค
เรียนในรายวิชา
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แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนนอกชั้น
เรียนและการปฏิบัตกิ ารใน
ห้องปฏิบัติการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. โครงการจัดการเรียนรู้
นอกชั้นเรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้นอก
ชั้นเรียน

6. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร

1. ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อติดตามวางแผน
และทบทวนการดาเนินงาน
ของหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร

1. รายงานการประชุม และ
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมติดตาม
วางแผน และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายทีม่ ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ จั ง หวั ดปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในวันเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน–กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาใน
การจัดให้คาปรึกษา
2.4.2 มีกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีและสร้างระบบให้คาปรึกษา
ในกลุ่มนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564 2565 2566 2567
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2568
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
1. ค่าลงทะเบียน
500,000
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,740 2,187,960
2.2 งบดาเนินการ
17,500
35,000
52,500
70,000
70,000
2.3 งบลงทุน
2.3.1 อาคาร
460,000
460,000
460,000
460,000
460,000
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่า
100,000
100,000
150,000
150,000
200,000
ครุภัณฑ์
รวมรายรับ
3,437,500 4,045,000 4,757,000 5,373,740 5,577,960
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
1. งบบุคลากร
1,800,000 1,890,000 1,984,500
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
13,500
27,000
40,500
2.2 ค่าใช้สอย
12,500
25,000
37,500
2.3 ค่าวัสดุ
17,500
35,000
52,500
2.4 ค่า
72,000
72,000
72,000
สาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดิน
460,000
460,000
460,000
สิ่งก่อสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
50,000
50,000
70,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
50,000
50,000
50,000
4.2 การบริการ
25,000
25,000
25,000
วิชาการ
รวมรายจ่าย
2,500,500 2,634,000 2,792,000
รวมรายจ่ายทั้ง 5
13,983,200
ปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 39,952 บาท/คน/ปี

2567
2,083,740

2568
2,187,960

40,500
50,000
70,000
72,000

40,500
50,000
70,000
72,000

460,000

460,000

100,000

150,000

50,000
25,000

50,000
25,000

2,951,240

3,105,460

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
127
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
84
หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มบังคับ
48
หน่วยกิต
2.1.2) กลุ่มเลือก
36
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
(ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จานวนไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
HCD101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociology and Anthropology Principles
HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา
Community Organization and Development
HCD105 ชุมชนศึกษา
Community Study

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

17
รหัส

ชื่อวิชา

HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
Theory for Community Development
HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน
Principle and Process of Community Development
HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
Local Wisdom and Development
HCD113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Information Technology for Community Development
HCD114 การพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development
HCD115 จิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน
Volunteer for Community Development
HCD118 การวางแผนพัฒนาชุมชน
Community Development Planning
HCD202 การจัดการความรู้ในงานพัฒนา
Knowledge Management in Development Work
HCD219 เทคโนโลยีในงานพัฒนาชุมชน
Technology in Community Development
HCD301 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
Seminar on Community Development
HCD323 การประกอบการทางสังคม
Social Enterprise Operation
HCD330 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Science Research Methodology

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18

รหัส

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)

HCD104 การจัดการองค์กรท้องถิ่น
Local Organization Management
HCD106 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชน
Basic Economics in Community
HCD109 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
Individual and Group Competency Development
HCD111 การพัฒนาประชาสังคม
Civil Society Development
HCD116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
Introduction to Community Business
HCD117 การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
Inspiration and Creativity Practice
HCD119 ชุมชนเมือง
Urban Community
HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน
Ethics and Community Development
HCD206 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
Self-reliance Community Economy
HCD210 การประกอบธุรกิจชุมชน
Community Business Operation
HCD212 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
Community Tourism Development
HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community Based Tourism
HCD215 สุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Community and Environmental Health
HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
Socio-cultural Capital Development
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

ชื่อวิชา

HCD217 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนาชุมชน
Human Rights and Community Development
HCD218 การบัญชีเบื้องต้นสาหรับธุรกิจชุมชน
Introduction to Community Business Accounting
HCD220 การวิจัยท้องถิ่น
Community Based Research
HCD304 วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
Participatory Action Research for Community Development
HCD306 การพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ
Comparative Development of ASEAN Community
HCD307 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
Corporate Social Responsibility
HCD309 การจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
Management of Community Social Welfare and Social Work
HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
Welfare and Elder Aid
HCD313 ภาวะความเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน
Leadership in Community Development
HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
Process of Building Network in Community Development
HCD317 จิตวิทยาชุมชน
Community Psychology
HCD318 การจัดการความขัดแย้งชุมชน
Community Conflict Management
HCD320 เกษตรทางเลือกเพือ่ การพัฒนาชุมชน
Alternative Agriculture for Community Development
HCD324 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน
Human Resource Management in Community Development

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

20
รหัส

ชื่อวิชา

HCD325 การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management
HCD326 กฎหมายสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจชุมชน
Laws for Community Entrepreneur
HCD327 ธุรกิจชุมชนจาลอง
Community Business Practice
HCD328 การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research
HCD329 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน
English for Community Development Worker

รหัส
HCD401

HCD403

รหัส

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การเตรียมสหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
Preparation Cooperative Education in
Community Development
สหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
Cooperative Education in Community Development

1(45)

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา

HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Field Experience Preparation in Community Development
HCD404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Field Experience in Community Development
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)

6(640)

น(ท-ป-ศ)
2(90)
5(450)

21
รหัส

ชื่อวิชา

HCD405 โครงงานพิเศษการพัฒนาชุมชน
Special Project in Community Development

น(ท-ป-ศ)
5(450)

3) หมวดเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่ น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ***
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรก บ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรก บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HCD
หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน
VGE
หมู่วิชาศึกษาทั่วไป
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อย่อ : อ.ศศ. (การพัฒนาชุมชน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Associate of Arts Community
Development
ชื่อย่อ : A.A (Community Development)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

22
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ
HCD101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
HCD105 ชุมชนศึกษา
HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
HCD115 จิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน
เลือก
HCD117 การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ
HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา
HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน
HCD113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
HCD118 การวางแผนพัฒนาชุมชน
เลือก
HCD119 ชุมชนเมือง

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ
HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
HCD219 เทคโนโลยีในงานพัฒนาชุมชน
HCD301 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
HCD330 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบือ้ งต้น
เลือก
HCD116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
21

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ
HCD114 การพัฒนาที่ยั่งยืน
HCD202 การจัดการความรู้ในงานพัฒนา
HCD323 การประกอบการทางสังคม
เลือก
HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน
HCD218 การบัญชีเบื้องต้น

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือก
HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
HCD217 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนาชุมชน
HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
HCD317 จิตวิทยาชุมชน
HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อพัฒนาชุมชน

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
เลือก
HCD329 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน
HCD327 ธุรกิจชุมชนจาลอง
เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
21

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
รวมหน่วยกิต
12

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับ
HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ HCD401 การเตรียมสหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
1(45)
และฝึก
หรือ
ประสบการณ์ HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2(90)
วิชาชีพ
รวมหน่วยกิต 4 หรือ 5

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปฏิบัติการ HCD403 สหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
และฝึก
หรือ
ประสบการณ์ HCD404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
วิชาชีพ
หรือ
HCD405 โครงงานพิเศษการพัฒนาชุมชน
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น(ท-ป-ศ)

HCD101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociology and Anthropology Principles
ความหมาย ขอบเขต และประวัติความเป็นมาของสัง คมวิท ยา และ มานุษยวิท ยา
มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการและการปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ของมนุ ษย์
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสัง คม พฤติก รรมรวมหมู่ พฤติก รรมเบี่ยงเบน ทฤษฎี
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์
HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา
3(3-0-6)
Community Organization and Development
ความหมายและปัจจัยพื้นฐานขององค์กรชุม ชนและการจัดการประเภทและหลัก การ
จัดตั้งองค์กรในชุมชน ความสาคัญ และความจาเป็นขององค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชน ปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาองค์กรชุมชน การดาเนินงานขององค์กรชุมชนในประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน การศึกษากรณีตัวอย่าง
HCD104 การจัดการองค์กรท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Organization Management
ความหมาย หลัก การ ประเภทขององค์กรในท้ องถิ่นของรัฐ โครงสร้างของสังคมกับ
การจัดองค์กรในท้องถิ่น บทบาทขององค์กรท้องถิ่น การจัดความสัมพันธ์ขององค์กรท้องถิ่นกับชุมชน
การประสานงาน การจัดการและดาเนินงานระหว่างองค์ก รในชุมชนระดับต่างๆ แนวโน้มการจัด
องค์กรท้องถิ่น ฝึกการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการองค์กรท้องถิ่นของไทยกับต่างประเทศ
HCD105 ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
Community Study
ความหมาย ความจาเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษาชุมชน
เทคนิคและการวิเคราะห์ชุมชนในเรื่องโครงสร้างของชุมชน ประชากร และคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ของชุมชน ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชน
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น(ท-ป-ศ)

HCD106 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชน
3(3-0-6)
Basic Economics in Community
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาวัน ศึกษาความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย
ในหมู่บ้านและตาบล โดยศึกษาสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและพฤติกรรมการบริโภค อุปสงค์ อุปทาน
การผลิตและต้นทุน การผลิต ตลาดและการกาหนดราคา การเข่งขัน สถาบันการเงินระดับท้องถิ่น
กลุ่ม ออมทรัพ ย์ต่างๆ การจัดท างบประมาณโครงการระดับ หมู่ บ้านและตาบล รวมทั้ ง ภาษีอากร
ท้องถิ่น การศึกษากรณีตัวอย่างในชุมชนด้านเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและสินค้าชุมชน
HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theory for Community Development
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างและลักษณะชุมชน ความหมาย
ปรัชญา แนวคิดหลัก การและเป้าหมายของการพัฒ นาชุม ชน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิพากษ์ทฤษฎีการพัฒนาในอดีต การนาทฤษฎี
สั ง คมศาสตร์ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนโดยมุ่ ง พิ จ ารณาความสัม พั นธ์ ท างด้ า นวั ฒ นธรรม สั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง
HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Principle and Process of Community Development
ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา ขั้ น ตอนของกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน วิ เ คราะห์
กระบวนการพัฒนาชุมชนรูปแบบต่างๆ ที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน กระบวนทรรศน์ก ารพัฒนา การสร้าง
รูป แบบกระบวนการพั ฒนาชุม ชนที่ เหมาะสมกับ ชุม ชน หลัก และวิธีก ารดาเนินงานพัฒนาชุมชน
การพั ฒ นาชุ ม ชนในประเทศไทย ฝึ ก การเสนอโครงการพัฒ นาชุ ม ชน ผลของการพัฒ นาชุม ชน
การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที่น่าสนใจ
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HCD109 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(2-2-5)
Individual and Group Competency Development
หลักการ วิธีการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม เพื่อการพึ่งตนเอง เพื่อจัดลาดับความถนัดและ
ความสามารถการวางเป้าหมายชีวิตและการหาแนวทางเพื่อการดาเนินการด้วยตนเองไปสู่เป้าหมาย
ที่ ต้ อ งการ มี ทั ก ษะและวิ ธี ก ารให้ส มาชิ ก ในชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพัฒนาชุมชน
กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม การเสริมสร้างกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม
และการพัฒนากลุ่ม การปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง งานกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
HCD111 การพัฒนาประชาสังคม
3(3-0-6)
Civil Society Development
แนวคิด ความหมาย หลักการ และความสาคัญของประชาสังคม กระบวนการ วิธีการ
สร้าง และการพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง ประชาคมชุมชน ประชาคมตาบล ประชาคมอาเภอ
ประชาคมจัง หวั ด ประชาคมวิ ช าชี พ การพั ฒ นาประชาสัง คมเพื่ อการพั ฒ นาชุ ม ชน การศึก ษา
กรณีตัวอย่างพื้นที่จริงและการฝึกปฏิบัติกระบวนการประชาสังคมในสถานการณ์จริงของชุมชน
HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Local Wisdom and Development
ความหมายและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทและประโยชน์ของภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นแต่ล ะประเภท แนวความคิด รูป แบบ สาระของภูมิ ปัญญาท้องถิ่นซึ่งนาไปประยุก ต์ใช้ได้
ในปัจจุบัน กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย และการศึกษา
กรณีตัวอย่างจากพื้นที่จริง และการฝึกปฏิบัติ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
HCD113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Information Technology for Community Development
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ ข้อมูล การสร้างโฮมเพจ
เว็บ ไซต์ และสื่อ ประเภทต่างๆ เพื่ อใช้ในงานพัฒ นาชุม ชน การสืบ ค้นและสร้างฐานข้อมูล การฝึก
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
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HCD114 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Development
ความหมายและหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ได้ แ ก่ สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง ระบบนิ เ วศ ศาสนาและความเชื่อ
ศึกษาศาสตร์พระราชา การนาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
HCD115 จิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน
Volunteer for Community Development

3(2-2-5)

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด วิธีก ารเกี่ ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒ นาตนเองและ
ชุมชน กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน กรณีศึกษา บทบาท หน้าที่ของ
บุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชน สร้างโครงการ
ด้านจิตอาสาจากภาคสนามเพื่อการพัฒนาชุมชน ในรูปแบบการวิจัยท้องถิ่น
HCD116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Introduction to Community Business
ความหมาย แนวคิด ความส าคัญ ของธุร กิ จ ชุม ชน วิเ คราะห์ปัจ จัยหลัก ของเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น รูปแบบของธุรกิจชุมชน แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด
เพื่ อ สั ง คม ประเภท รู ป แบบ และบทบาทของธุ ร กิ จ ชุ ม ชนในฐานะพลั ง ของการพั ฒ นาชุ ม ชน
การพัฒนาความสามรถของชุมชนในการประกอบธุรกิจชุมชน
HCD117 การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Inspiration and Creativity Practice
ความหมาย ความส าคัญ ของแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ทั ก ษะใหม่ ๆ และปรับ ตัวให้เ ข้ากั บ ความเปลี่ยนแปลง กระบวนการ คิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ นามาเรียบเรียงใหม่และแสดงออกหรือสื่อสารต่อสาธารณะ
ความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์
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HCD118 การวางแผนพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Community Development Planning
ความหมายของแผนและแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาการของแผนพัฒนาชุมชน ความสาคัญ
ของแผนพั ฒ นาชุ ม ชน แผนแม่ บ ทระดั บ ต่ า งๆ ความสั ม พั น ธ์ ข องแผนพั ฒ นาในระดั บ ต่ า งๆ
การวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ฝึกปฏิบัติใน
ชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย
HCD119 ชุมชนเมือง
3(2-2-5)
Urban Community
ศึก ษาแนวคิดการพั ฒ นาเมื องในลัก ษณะของสหวิท ยาการ โดยมี ส าระส าคัญ ที่ เ น้ น
คุณภาพชีวิต ของการอยู่อาศัยที่ดีในชุมชนเป็นเป้าหมายร่วม ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของ
การพัฒนาเมืองในแง่ของสิ่งแวดล้อม ลักษณะของชุมชนเมือง การประกอบอาชีพ การผันแปรของ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของประชากร ประเภท และกลุ่มต่าง ๆ การจัดบริการทางสังคม และปัญหา
ชุมชนเมือง
HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Ethics and Community Development
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการทางจริยธรรม แนวทางในการสร้างความรู้และ
ศั ก ยภาพในการคิ ด การปลู ก ฝัง ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม การมี จิ ต สาธารณะ การใช้ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
เพื่อการพัฒนา การใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน
HCD202 การจัดการความรู้ในงานพัฒนา
3(2-2-5)
Knowledge Management in Development Work
ความหมาย การจัดการความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้ หลักการของการจัดการ
ความรู้ แนวคิดวิธีการดาเนินการจัดการความรู้ การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู้การสร้าง
ทีมจัดการความรู้ขององค์กร เทคนิค วิธีการ เงื่อนไขและปัญหาในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน เทคนิคการบริหารการประชุม การฝึกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจัย
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น(ท-ป-ศ)

HCD206 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Self-reliance Community Economy
ศึก ษาแนวคิด ความหมาย และความสาคัญของเศรษฐกิ จชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิจ
พอเพี ยงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ องค์ก รชุม ชนด้านเศรษฐกิ จ ความสัม พันธ์ของเศรษฐกิ จ ชุม ชน
พึ่งตนเองกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดการด้านเศรษฐกิจของตนเอง
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ฝึกปฏิบัติในชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย
HCD210 การประกอบธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Business Operation
ความหมาย ความสาคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจชุม ชน
ศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริบทชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆในการดาเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนที่มีต่อชุมชน ฝึกปฏิบัติในชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย
HCD212 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Tourism Development
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
และท้องถิ่น การบริหารจัดการท่องเที่ยว การตลาด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตลาดการท่องเที่ยว
ในชุมชนและท้องถิ่นภายในประเทศ การจัดการอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
การให้บริการที่ประทับใจ ศึกษากรณีตัวอย่างและการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน
HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community Based Tourism
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างการมีส่วน
ร่ ว มและใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งมื อ ในงานพั ฒ นา การท่ อ งเที่ ย วกั บ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในสังคมไทย การศึกษากรณีตัวอย่างและการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน
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HCD215 สุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Community and Environmental Health
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพชุมชน สุขภาพ
สิ่ง แวดล้อ ม องค์ป ระกอบต่างๆ ของสิ่ง แวดล้อมซึ่ง มี ผ ลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ ดี
ของมนุษย์ ปัญหาสุขภาพในชุมชน การสร้างจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุ ม ชนแบบองค์ ร วม การวางแผนพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นชุ ม ชนโดยใช้
กระบวนการวิจัย
HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Socio-cultural Capital Development
ความหมายและความสาคัญของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทุน
ทางสัง คมและวัฒ นธรรม การวิเ คราะห์ทุ นทางสัง คม และทุ นทางวัฒ นธรรมของชุม ชน การใช้
ทรัพ ยากรชุม ชน ศึก ษา วิเ คราะห์บริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุม ชน ฝึก ปฏิบัติการในการค้นหา
ประเมิ น และพั ฒ นาทุ นทางสัง คมและทุ นทางวัฒ นธรรมที่ มี อยู่ในชุม ชนเพื่อเป็นพลัง ขับ เคลื่ อ น
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน
HCD217 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Human Rights and Community Development
บอเกิ ดและวิวัฒ นาการของสิท ธิม นุษยชน สิท ธิม นุษยชนดานตาง ๆ การวิเ คราะห
ตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา
HCD218 การบัญชีเบื้องต้นสาหรับธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Introduction to Accounting for Community Enterprises
หลักการบัญชีวิสาหกิจชุมชนบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การคิดค่าเสื่อ มราคา ทรัพ ยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง
การจัดทางบการเงินสาหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า ฝึกปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน
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HCD219 เทคโนโลยีในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Technology in Community Development
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ วิทยาการที่เกี่ยวกับการ
นาความรู้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ การ
ประยุก ต์ใช้ เ ทคโนโลยีในงานพั ฒ นาชุม ชน เทคโนโลยีพลัง งานทางเลือก ฝึก ปฏิบัติและจัดท า
กรณีศึกษาภาคสนามด้วยกระบวนการวิจัย
HCD220 การวิจัยท้องถิ่น
Community Based Research

3(2-2-5)

ความหมาย แนวคิด ลักษณะสาคัญของการวิจัยท้องถิ่น พัฒนาการของการวิจัยท้องถิ่นใน
ประเทศไทย การศึก ษาแนวความคิด ทฤษฎีเ กี่ ยวกับการมี ส่วนร่วม รูป แบบและขั้นตอนการวิจัย
ท้องถิ่น กระบวนการทางานวิจัยท้องถิ่น เทคนิคการทางานภาคสนาม การเก็บข้อมูลเชิงชาติพันธุ์
วรรณา และการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน การศึกษากรณีตัวอย่างและการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
ฝึกปฏิบัติการทาวิจัยท้องถิ่น
HCD301 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Social Science Research
ความหมายและความสาคัญ ของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเภทของสถิติ
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การใช้สถิติในงานวิจัย
HCD304 วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Participatory Action Research for Community Development
ความหมาย ความเป็นมาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ความสาคัญของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เทคนิค เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่ วม กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม การสรุปบทเรียน
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HCD306 การพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Development of ASEAN Community
พัฒนาการและหลักการประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การพัฒนาประเทศ กฎบัตรอาเซียน ประโยชน์และผลกระทบ
HCD307 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
3(3-0-6)
Corporate Social and Environmental Responsibility
ความหมาย ความสาคัญ ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาการของแนวคิด
แนวคิดในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รูปแบบของการดาเนินการ
กิ จ กรรมความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อม ปัญ หาและอุป สรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไขพัฒนา ศึกษากรณีตัวอย่าง
HCD309 การจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
Management of Community Social Welfare and Social Work
ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วิวัฒ นาการ วัตถุป ระสงค์และความสาคัญ ของการจัด
สวัสดิการชุมชน และงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน งานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย
รูปแบบของการบริหารจัดการอย่างมีสว่ นร่วม ปัจจัยความสาเร็จทั้งด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ
สั ง คม กฎหมาย การเมื อ ง โครงสร้างอานาจ การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐด้านการจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Welfare and Elderly Aid
ความหมายและความสาคัญของผู้สูงอายุ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
ปัญ หาการดารงชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูง อายุในด้ านต่างๆ เช่น การบริก ารสุขภาพ การจัด
สถานบริการ โภชนาการ การประกอบอาชีพ ในสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกั บ
การจัดสวัส ดิก ารและการสงเคราะห์ผู้สูง อายุ โดยปฏิบัติก ารพื้นที่ จ ริง ศึก ษานโยบายสัง คมและ
นโยบายสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องบทบาทและการจัดการทางวัฒนธรรมและครอบครัวต่อผู้สูงอายุ
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HCD313 ภาวะความเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Leadership in Community Development
ศึกษาความหมายผู้นา ภาวะความเป็นผู้นา คุณลักษณะของผู้นา ประเภทของผู้นา บทบาท
ผู้นา ผู้นาที่สร้างนวัตกรรมทางสังคม วิศวกรทางสังคม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นา วิธีการประเมิน
ภาวะความเป็นผู้นา การสรรหาผู้นา เทคนิคในการอบรมผู้นาในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับ
งานพัฒนาชุมชน คุณธรรมจริยธรรมกับผู้นาชุมชน
HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Process of Building Network in Community Development
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ ลักษณะ ประโยชน์และ
กระบวนการในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ การขยาย
เครือข่าย การศึกษากรณีตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนและฝึกปฏิบัติการจริงในเครือข่ายชุมชนเพื่อเห็นสภาพ
จริงการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
HCD317 จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
Community Psychology
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เ บื้องต้นเกี่ ยวกั บจิตวิท ยาชุม ชน ศึก ษาชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุม ชน อิ ท ธิพลต่างๆ ที่ มี ต่อบุคลิกภาพและการดารงชีวิตของคนในชุมชน
ทัศนคติและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับท่าทีและความคิดเห็น ผลของท่าทีและความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ชุมชน ศึกษากระบวนการกลุ่ม การพัฒนาความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น จิตสานึกรักท้องถิ่ น และ
การแก้ปัญหากลุ่ม การฝึกพูดในชุมชน สุขภาพจิตชุมชน
HCD318 การจัดการความขัดแย้งชุมชน
3(3-0-6)
Community Conflict Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ ง การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะ
ความขั ด แย้ ง และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย รวมทั้ ง แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง
แบบสันติวิธี การมี ส่วนร่วมในกระบวนการเทคนิ ค วิ ธีก ารจัดการและการศึก ษา และวิเ คราะห์
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน ท้องถิ่น และระดับรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

35
รหัส

คาอธิบายรายวิชา
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HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Community Development
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความแตกต่างของทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติของงานพัฒนา
ในประเทศไทย กรณีศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
และร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
.
Alternative Agriculture for Community Development
ความหมายและความส าคัญของเกษตรทางเลือก การศึกษาเพื่อวิเ คราะห์และเลือก
ประเภทของเกษตรที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น โดยหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน หลั ก การและ
วิธีดาเนินการเกษตรทางเลือก การทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน ปัญหาและผลกระทบต่อการ
ดาเนินการเกษตรทางเลือ กต่อชุม ชน ศึก ษากรณีตัวอย่างจากโครงการเกษตรทางเลือกที่ประสบ
ผลสาเร็จ
HCD323 การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
Social Enterprise Operation
แนวความคิด ความหมาย ทฤษฎีและพัฒนาการของแนวคิดการประกอบการทางสังคม
รูปแบบ กระบวนการ และลักษณะของการประกอบการทางสังคม ตลอดจนบทบาทของผู้ประกอบการ
การศึกษากรณีตัวอย่างการประกอบการทางสัง คมในประเทศไทยและต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติ
เพื่อพัฒนารูปแบบการประกอบการทางสังคม วิศวกรทางสังคม
HCD324 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Human Resource Management in Community Development
ความหมายและความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารในองค์การ
การสร้างทีมเวิร์ก การใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรมนุษย์ การสร้างสัมพั นธภาพของคนในองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
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น(ท-ป-ศ)

HCD325 การจัดการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Business Management
รูป แบบ ความส าคัญ และองค์ป ระกอบที่ ใ ช้ใ นการจั ดการธุร กิ จ ชุม ชน ปัจ จัยที่ มี ผ ล
ต่อความสาเร็จของธุรกิจชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
การแสวงหาโอกาสธุรกิจในการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ กรณีศึกษา
และการฝึกปฏิบัติในชุมชน
HCD326 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Laws for Community Entrepreneur
ศึก ษากฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การประกอบการธุร กิ จ ชุม ชน เช่นกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิท ธิ์ กฎหมายคุ้ม ครองผู้บ ริโภค เป็นต้น เฉพาะความรู้
เบื้องต้นและส่วนที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจดทะเบียนร้านค้า รวมทั้งจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ
HCD327 ธุรกิจชุมชนจาลอง
3(2-2-5)
Community Business Practice
การทดลองจัดแบบจาลองธุรกิจชุมชน การฝึกปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจชุมชน การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ การขาย และการบริหารจัดการการเงินในธุรกิจชุมชน
HCD328 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
Qualitative Research
กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
HCD329 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
English for Community Development Worker
บทสนทนาในชีวิตประจาวัน ศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษในงานพัฒนาชุมชน ฝึกฝน
ทักษะการฟัง พูด และอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการทางานพัฒนาชุมชน
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น(ท-ป-ศ)

HCD330 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Research Methodology
ความหมาย ปรัชญา จุดประสงค์ และความสาคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการ
ต่างๆ ในการทาวิจัย การดาเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่าน
ผลรายงาน การเขียนโครงการวิจัย การนาวิธีก ารและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบั ติงานโดยการ
ทดลองปฏิบัติในท้องถิ่น
HCD401 การเตรียมสหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Community Development
จัดกิ จ กรรมเตรียมความพร้อมของผู้เ รียนในการรับ รู้ลัก ษณะอาชีพและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ ในการพั ฒนาชุมชน พัฒ นานัก ศึกษาให้มีความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2(90)
Professional Experience Preparation in Community Development
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะ
ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
HCD403

สหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
6(640)
Cooperative Education in Community Development
ให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างมีระบบและ
กระบวนการเสมือ นเป็นเจ้าหน้า ที่ก ารพัฒ นาชุม ชน โดยจัดให้มี ก ารร่วมปฏิบัติง านกับ เจ้าหน้าที่
ในท้ อ งถิ่ น เรี ย นรู้ ก ระบวนการด าเนิ น งาน ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
กับการปฏิบัติงานโดยเสนอในรูปแบบภาคนิพนธ์
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น(ท-ป-ศ)

HCD404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
5(540)
Professional Experience in Community Development
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไป
ใช้ชีวิตในชุมชน เพื่อศึกษาชุมชน การดาเนินชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของเจ้าหน้าที่
ระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และการเขียนรายงานผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามแล้ว
HCD405 โครงงานพิเศษการพัฒนาชุมชน
5(540)
Special Project in Community Development
การทาโครงการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ในหัวข้อที่ผเู้ รียนมีความสนใจ โดย
การควบคุมและให้คาปรึกษาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ–นามสกุล

1

นายสมทรง
บรรจงธิติทานต์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์) มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
รามคาแหง
สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม . (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
มหาวิทยาลัย
อังกฤษ)
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (บริหาร
สถาบันบัณฑิต
การพัฒนาสังคม)
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 1
นเรศวร
ศศ.ม. (บริหาร
สถาบันบัณฑิต
การพัฒนาสังคม)
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
พธ.ม. (ประชากรและพัฒนา)

2

3

4

5

นางสาวชนินทร
สวณภักดี

นายวุฒิชัย
สายบุญจวง

อาจารย์

นางสาวศิริขวัญ
บุญธรรม

นายจิระศักดิ์
สังเมฆ

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
พธ.ม. (ปรัชญา)
ศาสตราจารย์
น.บ. (นิติศาสตร์)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี)
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
พธ.บ (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สานักเรียนวัดอรุณ
ราชวรารามฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่จบ

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
2555 12 12 12 12
2543
2530
2554

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2546
2541
2555
2550
2557
2553
2544

2551
2541
2540
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ–นามสกุล

1

นายสมทรง
บรรจงธิติทานต์

2

นางสาวชนินทร
สวณภักดี

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์) มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
พธ.ม. (ประชากรและพัฒนา) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
รามคาแหง
สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม . (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)

3

4

5

นายวุฒิชัย
สายบุญจวง

อาจารย์

นางสาวศิริขวัญ
บุญธรรม

นายจิระศักดิ์
สังเมฆ

อาจารย์

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (บริหาร
สถาบันบัณฑิต
การพัฒนาสังคม)
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 1
นเรศวร
ศศ.ม. (บริหาร
สถาบันบัณฑิต
การพัฒนาสังคม)
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ผู้ช่วย
พธ.ม. (ปรัชญา)
ศาสตราจารย์
น.บ. (นิติศาสตร์)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี)
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
พธ.บ (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สานักเรียนวัดอรุณ
ราชวรารามฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่จบ

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
2555 12 12 12 12
2543
2530
2554

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2546
2541
2555
2550
2557
2553
2544

2551
2541
2540
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดให้มีกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนเป็นวิชาบังคับและให้มี
แผนการเรียนสาหรับ นักศึก ษาที่ ต้องการปฏิบัติง านสหกิจ ศึก ษา นัก ศึก ษาสามารถเลือกลงเรี ยน
รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หรือลงเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน หรือในบางกรณีนักศึกษาอาจสามารถเรียนรายวิชาโครงงานพิเศษการพัฒนาชุมชนแทน
โดยการลงทะเบี ย นเรี ย นในกลุ่ ม วิ ช าฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั น ทั้ ง
การเตรียมฝึกและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้หน่วยกิตครบตามที่กาหนด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่ง พฤติ ก รรมด้ านคุ ณธรรมจริย ธรรมที่ เ หมาะสม เช่ น ความมี วินัย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละ การมีจิตสานึกต่อสังคม และตระหนักในคุณค่าของ
การอนุรักษ์และการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2) สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์/ปัญหาทั่วไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมและสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทาให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อมและ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2) มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นหา รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
2) สามารถประยุก ต์ความรู้และประสบการณ์เ พื่อใช้ในการวิเ คราะห์ปัญหา และ
สังเคราะห์แนวทาง หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาการ/สาขาวิ ชา
การพัฒนาชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
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4.1.4 ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์
2) สามารถทางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาและมีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง การพูด การเขียน รวมทั้งสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันไป
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนและการเตรียมสหกิจศึกษา ของ
แผนการเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 4 จ านวน 1 หน่ วยกิ ต 45 ชั่ วโมง และ 2 หน่ วยกิ ต
90 ชั่วโมง
4.2.2 การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุม ชนและการฝึก สหกิ จศึก ษาสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน ของแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 5 หน่วยกิต 540
ชั่วโมง และ 6 หน่วยกิต 640 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาค
จานวน จานวน
รายวิชา
ชั้นปีที่
การศึกษา หน่วยกิต ชั่วโมง
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
4
1
2
90
การพัฒนาชุมชน
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
4
1
1
45
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4
2
5
540
สหกิจศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4
2
6
640
โครงงานพิเศษการพัฒนาชุมชน
4
2
5
540
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อทางด้านการพัฒนาชุมชนหรือเกี่ยวข้อง
โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงงาน 1 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการพัฒนา
ชุมชน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานด้านการพัฒนาชุมชน สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
งานวิจัยฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มีลักษณะเป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยทางสัง คมศาสตร์เ ป็นกระบวนการในการศึก ษา โดยได้รับ คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย และสามารถดาเนินการได้ภายในขอบเขตระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ด้านคุณธรรม
สามารถวิเ คราะห์เหตุการณ์/ปัญ หาทั่ วไปและทางวิชาชีพที่ เ กี่ยวข้องกั บคุณธรรม
จริยธรรม และสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
5.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทาให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อมและ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
2) มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นหา รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
2) สามารถประยุก ต์ความรู้และประสบการณ์เ พื่อใช้ในการวิเ คราะห์ปัญหา และ
สัง เคราะห์แนวทางหรือ วิธีก ารเพื่ อปรับ ปรุง แก้ ไขปัญ หาทั้ ง เรื่องทั่ วไปและด้านวิชาการ/วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
5.2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาและมีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
3) ความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง การพูด การเขียน รวมทั้งสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันไป
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานหรืองานวิจัย และมีตัวอย่างงานโครงงานหรืองานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรืองานวิจัยที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้ จัด ให้มี
การนาเสนอที่มีอาจารย์เข้าฟังและวิพากษ์งานวิจัยไม่ต่ากว่า 3 คน เมื่อทาการวิจัยเสร็จสิ้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูง
2. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒ นาความรู้ เพื่ อ พั ฒนาตนเอง พัฒ นา
งานและพัฒนาสังคม
3. คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม
4. มีความสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น
หมู่คณะ
5. รู้ จั ก แสวงหาความรู้ด้ ว ยตนเองและ
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
หลากหลายวิธีได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อ สารและใช้
เทคโนโลยีสาหรับการสื่อสารได้ดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่ เ ปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้น ฐาน
ในภาคบัง คับ และปรับ ตามวิวัฒ นาการของศาสตร์
มี โ จทย์ ปัญหาที่ ท้ าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ
ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
และบริหารจัดการแทนการท่องจา
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัด
แบบคณะท างานร่วมกัน แทนที่ จะเป็นแบบงานเดี่ยว
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
ต้องมี ก ารมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู้ที่ นอกเหนือจากที่ ได้ นาเสนอในชั้ น
เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
รวมทั้งกับผู้อื่น หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
มี ร ะบบเพื่ อสื่ อสารแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น ในหมู่
นั ก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถาม
ตอบ การแสวงหาและการแลกเปลี่ยนความรู้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม และสามารถแก้ ไข
ข้อขัดแย้งได้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรับ ผิดชอบโดยในการท างานกลุ่ ม นั้ น ต้ อ งฝึก ให้รู้ห น้าที่
ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
3) ส่ ง เสริมให้นั ก ศึ กษาเกิ ดจิตส านึ กความซื่ อสัตย์ โดยต้ องไม่ กระท าการทุ จริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้น
4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์ด้าน
การพัฒนาชุมชนแก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
3) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะเรียน สอบ และการทารายงาน
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
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3) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางการพัฒนาชุมชนและเล็งเห็น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
4) สามารถวิเ คราะห์ปัญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางการพัฒ นาชุมชน
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้ก ารเรียนการสอนในหลากหลายรูป แบบโดยเน้นหลัก การทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาด้านการพัฒนาชุมชน
2) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง ในชุมชน หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานปากเปล่าในชั้นเรียน
5) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถรวบรวมศึกษา สืบค้น ตีความ วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาด้านการ
พัฒนาชุมชนได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
4) ให้นักศึกษาคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทากิจกรรมขึ้นใหม่ๆ ด้านการพัฒนาชุมชน
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียนและการทดสอบโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกทีด่ ีของกลุม่ ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มกี ารกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัม ภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
โดยมี ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นาและสามารถเป็นผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ด้า นทัก ษะความสัม พันธ์ระหว่า งบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานทั้ง
รายบุคคล และกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ค วามรู้ท างคณิ ต ศาสตร์เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติทเี่ กี่ยวข้อง
2) ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

1. HCD101 หลักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
2. HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา

2

3









3. HCD104 การจัดการองค์กรท้องถิ่น



4. HCD105 ชุมชนศึกษา



5. HCD106 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชน



6. HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
7. HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนา
ชุมชน
8. HCD109 การพัฒนาความสามารถของ
บุคคลและกลุ่ม
9. HCD111 การพัฒนาประชาสังคม



4

2. ความรู้
1

2

3






4

1

2



1



































2

3

4

5






















2

3






1







5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3







3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1

2

3

4







10. HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
พัฒนา
11. HCD113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
12. HCD114 การพัฒนาที่ยั่งยืน







13. HCD115 จิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน







14. HCD116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ชุมชน
15. HCD117 การสร้างแรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์
16. HCD118 การวางแผนพัฒนาชุมชน



19. HCD202 การจัดการความรู้ในงาน
พัฒนา
20. HCD206 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

2

3







1







3











3

4

5

1

2



3











































2







1



 





2








4

 




3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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21. HCD210 การประกอบธุรกิจชุมชน

1



17. HCD119 ชุมชนเมือง
18. HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1

2

3

22. HCD212 การพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน
23. HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

1

2



3



29. HCD220 การวิจัยท้องถิ่น



3. ทักษะทางปัญญา
4





24. HCD215 สุขภาวะชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
25. HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม
26. HCD217 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนา
ชุมชน
27. HCD218 การบัญชีเบื้องต้นสาหรับธุรกิจ

ชุมชน
28. HCD219 เทคโนโลยีในงานพัฒนาชุมชน
30. HCD301 สถิติสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
31. HCD 304 วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน

4

2. ความรู้













4

5

1

2

3






















3






2






1

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ







3






2






1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1
32. HCD306 การพัฒนาชุมชนประชาคม
อาเซียนเปรียบเทียบ
33. HCD307 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
34. HCD309 การจัดสวัสดิการชุมชนและ
การสังคมสงเคราะห์
35. HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
36. HCD313 ภาวะความเป็นผู้นาในงาน
พัฒนาชุมชน
37. HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายใน
งานพัฒนาชุมชน
38. HCD317 จิตวิทยาชุมชน

2

3

41. HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อพัฒนา
ชุมชน

1

2

3














1

2

3

1









2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3























 







 






4







3. ทักษะทางปัญญา





39. HCD318 การจัดการความขัดแย้งชุมชน
40. HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน

4

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ











  




53

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1
42. HCD323 การประกอบการทางสังคม
43. HCD324 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
งานพัฒนาชุมชน
44. HCD325 การจัดการธุรกิจชุมชน
43. HCD326 กฎหมายสาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
45. HCD327 ธุรกิจชุมชนจาลอง



3

4

1





2

3



3. ทักษะทางปัญญา
4

1





2

3




























3

4

5

1

2







3















2

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ









1





46. HCD328 การวิจัยเชิงคุณภาพ
47. HCD329 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักพัฒนาชุมชน
48. HCD330 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
49. HCD401 การเตรียมสหกิจศึกษา
การพัฒนาชุมชน
50. HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1
51. HCD403 ฝึกสหกิจศึกษา
การพัฒนาชุมชน
52. HCD404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน
53. HCD405 โครงงานพิเศษ
การพัฒนาชุมชน

4

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

2

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3















 



  













 



  





1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1



2

3
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56
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการส าเร็จ การศึก ษาเป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึก ษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
การทวนสอบในระดับ รายวิชาให้นัก ศึ ก ษาประเมิ นการเรียนการสอนในระดับ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานีด าเนิ น การทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนัก ศึก ษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัม ฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพ ของบัณฑิต ที่ ท าอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิ ตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง แบบ
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 5
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมิ น จากบัณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู้
จากสาขาวิชาที่ เรียน รวมทั้ ง สาขาอื่นๆ ที่ ก าหนดในหลัก สูตร ที่ เ กี่ ยวเนื่องกับ การประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนัก ศึก ษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านการพัฒนาชุมชน
2 นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา สื บ ค้ น ตี ค วาม วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาด้ า น
การพัฒนาชุมชนได้
3 นัก สึก ษาสามารถวิเ คราะห์ปัญ หาและความต้ องการทางการพัฒ นา และใช้เ ครื่องมือ
ทางการวิจัยได้
4 นัก ศึก ษาสามารถประยุก ต์ค วามรู้และทั ก ษะการแก้ ไขปัญ หาด้ านการพัฒ นาชุ ม ชน
ได้อย่างเหมาะสม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตาม ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562
(ภาคผนวก ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

58
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึก ษาเป็นอั นดับ แรก การสนับ สนุนด้านการศึก ษาต่อ ฝึก อบรม ดูง านทางวิชาการและวิ ช าชี พ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมบริการวิชาการแก่ชุม ชนที่ เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะฯ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรต้องมี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้น ต่า
ปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ าที่ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น
ผู้มี ความรู้ มี คุณธรรม จริยธรรม มี ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
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2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) มี ภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถท างานเป็นที ม และสามารถแก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งได้
2.1.2 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
3) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางการพัฒนาชุมชนและเล็ง เห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางการพัฒนาชุมชน
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย
2.1.3 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทั ก ษะการคิ ด อย่ า งเป็น ระบบ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณอย่าง
สม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถรวบรวมศึกษา สืบค้น ตีความ วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาด้านการ
พัฒนาชุมชนได้
2.1.4 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิก ที่ ดีของกลุ่ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5) มี ความรับ ผิดชอบการพัฒ นาการเรียนรู้ทั้ ง ของตนเองและทางวิช าชีพ อย่ า ง
ต่อเนื่องง
2.1.5 การเรียนรู้ด้านทั ก ษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1) สามารถประยุก ต์ความรู้ท างคณิตศาสตร์เ ชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2.1.6 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ของหลักสูตร จากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
1 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
2 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
3 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ ี่ประกอบอาชีพอิสระ)
4 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
6 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
7 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
8 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเี่ กณฑ์ทหาร
9 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกจิ การของตนเองที่มรี ายได้ประจา
อยู่แล้ว
10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา(3+4)/2-5-6-7-8-9)
11 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (1/2*100)

จานวน
38
31
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3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ อาจารย์ของหลักสูตรทุกคนจะต้องทา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาได้ รวมถึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนด
ชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษายังมี
หน้าที่ เ ป็น ที่ ป รึก ษากิ จ กรรมเพื่ อ ให้คาปรึก ษาแนะนาในการจัดท ากิ จ กรรมแก่ นัก ศึก ษา รวมถึง
ให้คาแนะนาที่อื่นๆ แก่นักศึกษาตามสมควร
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีก ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุคลากรจากหลักสูตรในตลาดแรงงานของสังคมยังมีอยู่ โดยสะท้อนจาก
การที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
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1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร และผู้ส อน จะต้องประชุม ร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญา
โท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
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ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมี คุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ต้อ งมี ตาแหน่ง ทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลัก สูตรมีก ารบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลัก สูตรทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลัก สูต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดั บ ปริ ญ ญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
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1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสัง คมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิท ยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับ ผิดชอบในการก าหนดแหล่ง ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพที่ เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลัก สูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุป กรณ์ก ารเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสัง เกตการณ์จัด การเรีย นการสอน เพื่ อ ให้ท ราบปัญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผสู้ อนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่ง ตั้ง ผู้ท รงคุณวุฒิป ระเมิ นผลการดาเนิ น งาน
หลัก สูตร โดยประเมิ นจากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุ ก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บัณฑิ ต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมที่มี ผลกระทบต่อลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
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5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อ การเรียนการสอน โสตทั ศนูป กรณ์ และ วัส ดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อ ย่างเพียงพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ความพร้ อ มด้ านหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ นผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติก ารและการท าวิจัย ใช้ส ถานที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมถึง
ชุม ชนที่ เ ป็นเครือ ข่ายความร่วมมื อของหลัก สูตร เป็นสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของ
หลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ

จานวน
8
7
1
16

คอมพิวเตอร์
โต๊ะทางาน
เครื่องพิมพ์
ตู้
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล่ ง ความรู้ที่
สนับสนุนวิชาการทางการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีตารา
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นา
ชุมชน อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
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นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม
5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะรายชือ่
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้อ งจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
หลักสูตรมีการประสานงานร่วมกับชุมชนที่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอเพือ่
จัดการเรียนการสอนจากสถานที่จริงในชุมชน และใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง
ประสบการณ์ในการทางานภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
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5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ X X
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการ X X
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา X X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
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ปีที่ ปีที่
1 2
9. อาจารย์ประจ าทุ กคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการ X X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึ งพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ าย/บัณฑิ ตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้ใช้บัณฑิ ตที่ มีต่อบัณฑิ ตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X
X
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตรและ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมิ นไปปรับปรุงทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานกรรมการประจาหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกๆด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและจาก
มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวัดปทุ ม ธานี ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา และปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิท ธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบั นการศึกษาที่มี การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลัย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่ มี ห ลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญาหรือ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ วไล ย อ ล ง ก ร ณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นัก ศึก ษา” หมายความว่า นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาในหลัก สูตรระดับอนุป ริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพื่ อ สะสมหน่วยกิ ต ในหลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
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“หน่วยกิ ต ” หมายความว่า มาตราที่ ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึก ษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิชา
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ ได้ศึก ษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ให้อ ธิก ารบดีรัก ษาการให้เ ป็น ไปตามข้อบัง คับ นี้ และให้มี อานาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มี ปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ ก ารบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มี หน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
9.5 รองผู้อ านวยการส านัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบี ยน จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบีย บ หรือข้อบัง คับ ที่ เ กี่ ยวกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรีย นการสอนให้เ ป็น ไปตามระเบี ย บ ข้ อบัง คับ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิต บัณ ฑิ ตตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง บริห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
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11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมิ นผล
การศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตารา และสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่นกรองการประเมิ นผลการผลิตบัณฑิ ตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลัยแต่ง ตั้ง คณะกรรมการประจ าหลัก สูตรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
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14.2 จัดท าโครงการพัฒ นาสาขาวิชา เอกสาร ตารา สื่อ ประกอบการเรียน
การสอน และจัดทาแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุ กรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพัฒนานัก ศึกษาทุ กชั้นปีตามวัตถุป ระสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้คาปรึก ษาดูแล สนับ สนุนทางด้านวิช าการ วิธีก ารเรียน แผนการเรียน และให้มี ส่วนใ นการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจัดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ร ะบบทวิภาคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มี จ านวนชั่วโมงการศึก ษาในแต่ล ะรายวิชาเที ยบเคียงกั น ได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
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ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรือ อภิ ป รายปัญ หาไม่ น้ อยกว่า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ชาภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เ วลาฝึ ก หรื อทดลองไม่ น้ อยกว่ า 30 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิ ต และไม่ เกิน 22 หน่วยกิ ต และ
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.7 การศึ ก ษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็ น การจั ด
การศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล
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18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 ( The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ สาเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สู ตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
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20.1.1 หลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
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22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มี คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าชั้ นมั ธยมศึ ก ษาตอนต้ นหรื อเที ยบเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึ ก ษาปกติไม่ น้อ ยกว่า 9 หน่วยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่วยกิ ต และภาคฤดูร้อนไม่ เกิน
9 หน่วยกิต
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25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้ น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมั ติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นัก ศึก ษาที่เรียนแบบเต็ม เวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึก ษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
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26.3.3 วิชาในหมวดวิ ชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่ อ พ้ นระยะเวลาที่ มหาวิท ยาลัยก าหนด มหาวิท ยาลัยจะไม่ อนุญาตให้
นัก ศึก ษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จ ะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับ อนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ทสี่ าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
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นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่ อ ได้รับ อนุมั ติจากคณบดีของคณะที่ร ายวิชาสัง กั ด โดยจ านวนหน่วยกิ ตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
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มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จ ะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั ก ศึ ก ษาต้ องยื่ นค าร้ องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสั ปดาห์ แรกของการเปิด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อขอถอนรายวิ ชาต้ องกระท าภายใน 3 สั ป ดาห์ แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบียนเพื่ อรักษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึก ษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมิ นผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
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หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลั กสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิ จารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
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หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0
ระบบนี้ใช้ส าหรับ การประเมิ นผลการศึก ษาในรายวิ ช าที่ บัง คับ เรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
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สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมิ นผลรายวิ ชาที่หลั กสูตรบังคับให้ เรียนเพิ่ ม ตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
กรณีร ายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบีย น
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ยกเลิก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึกษาลาพักการศึ กษาหรือถู กสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่ ส มบูร ณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
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37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ส อนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่ มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิ ตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ข้อ 45 ในภาคการศึก ษาใดที่ นัก ศึก ษาได้ I ให้คานวณค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ ถึง 2.00 นัก ศึก ษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 47 ในกรณีที่ มี ความจ าเป็นอันไม่ อาจก้ าวล่ วงเสี ยได้ ที่ อาจารย์ผู้ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่ นัก ศึก ษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เ ป็นไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิจารณารับโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุดมศึ กษาอื่นที่มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มรี ะดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม ด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 . 2 . 3 ได้ ศึ ก ษา อ ยู่ ใ น ส ถา บั น อุ ด ม ศึ ก ษา ม า แ ล้ วไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมี เวลาศึ กษาในมหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิท ยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
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51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิท ยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ทางานและต้อ งมี ความรู้พื้นฐานระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบันอุดมศึก ษาและเข้าศึก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ว ยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่ า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่ม วิชาที่ ได้ร ะดับ คะแนนไม่ ต่ากว่า C หรือได้
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
กาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
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53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกิ นชั้นปีและภาคการศึก ษาที่ ได้รับ อนุญ าตให้มี นัก ศึก ษาเรี ยนอยู่ ตามหลัก สูตรที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณีที่ ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ คณะ หรื อหลั ก สู ตรจั ดสอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรืออบรมที่ จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
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(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิท ยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้เชียวชาญในหลัก สูตรที่ จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
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ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรือ ทุ น อื่นใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้ ง หมดในภาคการศึกษานั้น โดยมี ใบรับ รองแพทย์จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณบดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
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ข้อ 58 นัก ศึก ษาที่ ป ระสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณีที่ ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ ต้องนามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
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61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนัก ศึก ษาว่าครบถ้ว นตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จ าเป็นต้อ งยุติ การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่ าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกั นใน
แต่ละคณะ
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หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................
โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวัดปทุ ม ธานี ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เ พิ่ ม เติม ข้อ ความใน ข้อ ๓ แห่ง ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพั ฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมิ นผล และการพั ฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

104

ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั ก สูตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบังคั บนี้ ก็ ได้ ทั้ ง นี้ ต้ องไม่ ขั ดหรือแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๘ ให้เ พิ่ ม ข้อ ๒๓/๑ แห่ง ข้อบัง คับมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(๒) ไม่ เ ป็นคนวิก ลจริตและไม่ เ ป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่ง สัง คม
รังเกียจ
(๓) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิก ข้อ ความในข้อ ๒๔ แห่ง ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึ กษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึก ษา ส าหรับ หลัก สูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต
๒๕.๒ นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ยนเรี ยน
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๕.๓ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“๒๖.๓.๑ วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึก ษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
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๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอืน่ ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิ ทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
๓๕.๑ นั กศึ กษาต้ องฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ สหกิ จศึ กษา หรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์
๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศัก ยภาพการเป็นผู้ป ระกอบการใหม่ นัก ศึก ษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบั ติ ต าม
ข้อก าหนดทุกประการ
หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ดาเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง
๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา
หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มี ชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
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“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ
ที่ ม หาวิท ยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิท ยาลัย ในการประเมิ นผลให้เ ป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึก ษาเป็น
“F””
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๔๖/๑ ให้อ าจารย์ผู้ส อนส่ง ผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบี ย นเรี ย น
ของนักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๑/๑ นัก ศึก ษาที่ ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
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ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๓.๓.๔ การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
.............................................
โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวัดปทุ ม ธานี ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับ นี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้า
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ
D+ หากมี ก ารลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผ ลการศึก ษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

110

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28”
ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 48.1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษา
ที่ ล าพั กการเรียนหรือ ถูก สั่งให้พั กการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
มาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย”
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ ร ะบุไว้ว่า มหาวิท ยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิ จ กรรม (Active Learning) ให้นัก ศึก ษาได้มี ทั ก ษะการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นัก ศึก ษาได้ป ฏิบั ติจ ริง เรียนรู้จ ากเหตุก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นัก ศึก ษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผสู้ อนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึง เห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
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4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึง ได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้า งความเป็น มนุ ษย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็น คุณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิน่
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ความสามารถคิดวิเ คราะห์ อย่างมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัม พันธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจาก หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ารับ การอบรมวิธีก ารจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็นฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิต
ที่ มี คุณลัก ษณะตามวัตถุประสงค์ ของหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป ทั้ ง นี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
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8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 หน่วยกิต
VGE101
ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
VGE108
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
VGE109
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
VGE111
ทักษะการรู้สารสนเทศ
2( 1- 2- 3)
Information Literacy Skills
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10 หน่วยกิต
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุล ยเดช พระอัจ ฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่าน
การเขี ยน ทั ก ษะการสรุป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิจ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึก และพั ฒ นาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทั กษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน
เพื่อหาหัว เรื่อ ง การอ่ านจับ ใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุป ความเรื่องที่ อ่านจาก
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล ะมี
เจตคติท างวิท ยาศาสตร์ มี ความรู้พื้นฐานการคานวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเ พื่อนาไปสู่ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

118

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่ง เสริม และพั ฒ นาผู้เ รียนให้มี พฤติก รรมการสร้ างสุข ภาพกาย จิต และสัง คม
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึก ษาความหมาย ที่ ม าของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เ กิดขึ้นจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับ ตัวให้เ ข้ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นา และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE110

ความฉลาดทางดิจิทลั (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลัก ษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รัก ษาข้อมู ล ส่วนตัว และบริห ารจัดการข้อมู ลที่ทิ้ ง ไว้บนโลกออนไลน์
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิ ดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการพัฒ นาทั ก ษะการรู้ส ารสนเทศ ได้แก่
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนาเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
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4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
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9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครัง้
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผูน้ า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รบั มอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
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9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุก ต์ ค วามรู้ท างคณิ ต ศาสตร์เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
และฐานข้อมูลต่างๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นผลจากการการใช้ ทั กษะวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั กสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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ที่

1
2
3
4
5
6

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซีย น
7
และประชาคมโลก
8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ภาคผนวก ค
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ที่ 653/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2563
ในวันที่ 22 มกราคม 2563
เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 8404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. อาจารย์ดร.ชนินทร สวณภักดี
2. ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
3. อาจารย์ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
4. อาจารย์ว่าที่รอ้ ยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
5. อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มีมติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่องพิจารณา
วาระที่ 3.1 การปรับปรุงหลักสูตร
สาขาการพัฒนาชุมชนได้มีการหารือในรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นการ
พิจารณาโครงสร้าง รายวิชาการเรียนการสอน ในการปรับปรุงสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนในปี 2564
ดังนี้
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1. จานวนหน่วยกิต จากเดิม รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต เป็น รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม จ านวนไม่ น้อยกว่า 97 หน่วยกิ ต กลุ่ม บัง คับ 53 หน่วยกิต
กลุ่มเลือก 37 หน่วยกิต เป็น จานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต กลุ่มบังคับ 50 หน่วยกิต กลุ่มเลือก
34 หน่วยกิต
3. การปรั บ เปลี่ย นรายวิ ชา เดิ ม HCD102 ประชากรกั บ การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ตชุม ชน
3(3-0-6) เป็น HCD102 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5)
4. การปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช า เดิ ม HCD103 องค์ ก รชุ ม ชนและการพั ฒ นา 3(3-0-6)
เป็น HCD103 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
5. การปรับเปลี่ยนรายวิชา เดิม HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)เป็น HCD107
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
6. การปรับเปลี่ยนรายวิชา เดิม HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) เป็น
HCD104 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
7. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา เดิม HCD110 การวิเ คราะห์และการวางแผนพัฒ นาชุ ม ชน
3(2-2-5) เป็น HCD202 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
8. การปรับ วิชาบั งคับ เอาออกไปเป็นวิชาเลือกได้แก่ HCD111 การพัฒ นาประชาสังคม
2(2-0-4)
9. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา เดิม HCD203 เทคนิคการส่ง เสริม กระบวนการเรียนรู้ เ พื่ อ
การพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) เป็น HCD201 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
10. การปรั บ รายวิ ช า HCD209 การประกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป็ น HCD209
การประกอบการธุรกิจชุมชน
11. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD216 การพัฒ นาทุ นทางสัง คมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
จากวิชาบังคับ เป็นกลุ่มวิชาเลือก เป็น HCD105 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
12. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา HCD301 สถิติส าหรับ การวิจัยทางสัง คมศาสตร์ 3(2-2-5)
เป็น HCD205 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
13. การปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช า HCD302 ระเบี ย บวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ 3(2-2-5)
เป็น HCD204 ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
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14. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD304 วิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5) จากวิชาบังคับ เป็นกลุ่มวิชาเลือก เป็น HCD315 วิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
15. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD306 การพัฒ นาชุม ชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทีย บ
3(3-0-6) จากวิชาบัง คับ เป็นกลุ่ม วิชาเลือก เป็น HCD112 การพัฒ นาชุม ชนประชาคมอาเซียน
เปรียบเทียบ 3(3-0-6)
16. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา HCD307 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์กร
3(3-0-6) จากวิชาบังคับ เป็นกลุ่มวิชาเลือก เป็น HCD214 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์กร 3(3-0-6)
17. ตัดวิชารายวิชา HCD308 กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มชายขอบ วิชา HCD207 ความรู้
เบื้ อ งต้ นเกี่ ย วกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน วิ ช า HCD208 กระบวนการเรียนรู้เ พื่ อพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุม ชน
วิชา HCD211 การจัดการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน วิชา HCD303 การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุม ชน วิชา HCD305 การเปลี่ยนแปลงชุม ชนชนบทและเมือง วิชา HCD312 เทคนิคการจัดการ
ฝึกอบรมและสัมมนาวิชา HCD314 กระบวนการสร้างเสริมพลังชุมชน วิชา HCD316 สุขภาพจิตชุมชน
วิชา HCD321 เกษตรธรรมชาติเพื่อชุมชน และ วิชา HCD322 ชุมชนกับและการแปรรูปผลผลิตทาง
เกษตร
18. การปรับรายวิชา HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน3(2-2-5) เป็น HCD318 สัมมนา
การพัฒนาชุมชน3(2-2-5)
19. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
จากกลุ่มวิชาเลือก เป็น วิชาบังคับ HCD206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
20. เพิ่มรายวิชา HCD107 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) วิชา HCD301 การประกอบการทาง
สังคม 3(2-2-5) ในวิชาหลัก วิชา HCD108 การสร้างแรงบัลดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
21. การปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช า HCD201 จริ ย ธรรมกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน 2(2-0-4)
เป็น HCD203 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
22. การปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช า HCD202 การจั ด การความรู้ ใ นงานพั ฒ นา 2(1-2-3)
เป็น HCD217 การจัดการความรู้ในงานพัฒนา 2(1-2-3)
23. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา HCD212 การพัฒ นาการจัดการท่ องเที่ ยวชุม ชน 3(2-2-5)
เป็น HCD313 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
24. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD213 การท่ องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) เป็น HCD211
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5)
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25. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD214 การบัญชีวิสาหกิจ ชุมชน 3(2-2-5) เป็น HCD310
การบัญชีธุรกิจชุมชน 3(2-2-5)
26. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD309 การจัดสวัสดิก ารชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6) เป็น HCD306 การจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6)
27. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 3(2-2-5) เป็น
HCD317 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
28. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา HCD311 การอนุรัก ษ์และการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อมในชุมชน
3(3-0-6) เป็น HCD216 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5)
29. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD313 ภาวะความเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) เป็น
HCD218 ภาวะความเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)
30. การปรับ เปลี่ยนรายวิชา HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒ นาชุมชน
3(2-2-5) เป็น HCD305 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
31. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD317 จิตวิทยาชุมชน 2(2-0-4) เป็น HCD303 จิตวิทยา
ชุมชน 3(3-0-6)
32. การปรั บ เปลี่ยนรายวิ ช า HCD318 การจั ด การความขั ดแย้ ง ชุ ม ชน 2(2-0-4) เป็น
HCD304 การจัดการความขัดแย้งชุมชน 3(3-0-6)
33. การปรับเปลี่ยนรายวิชา HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) เป็น
HCD212 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 4 อื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้จดบันทึก

(อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม)

ผู้ตรวจ

(อาจารย์ดร.ชนินทร สวณภักดี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 3/2563
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 8404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
2. ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
3. อาจารย์ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
4. อาจารย์ว่าที่รอ้ ยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
5. อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มีมติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่องพิจารณา
วาระที่ 3.1 การปรับปรุงหลักสูตร
สาขาการพัฒนาชุมชนได้มีการหารือในรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็น
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนในปี 2564 ดังนี้
การแต่งตั้งผู้ทรง และคณะกรรมการ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร. ชนินทร สวณภักดี
ประธานกรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
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2. อาจารย์ ดร. สมทรง บรรจงธิติทานต์
3. อาจารย์ว่าที่รอ้ ยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
4. ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
5. รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
6. นางปุณณา แสงอาวุธ
7. ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
8. นายศตวรรษ เขียวสด
9. น.ส.อรอิศรา กิจเกตุ
10. อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้หลักสูตร
ผู้ใช้หลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้หารือในประเด็นการปรับแก้ไข คาอธิบายรายวิชา ดังนี้
1. ปรับคาอธิบายรายวิชา HCD102 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5)
ความหมาย ความจาเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษา
ชุม ชน เทคนิคและการวิเ คราะห์ชุมชนในเรื่องโครงสร้างของชุมชน ประชากร และคุณภาพชีวิต
ศักยภาพของชุมชน ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชน
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา HCD104 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา ขั้ น ตอนของกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน วิ เ คราะห์
กระบวนการพัฒนาชุม ชนรูปแบบต่างๆ ที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน กระบวนทรรศน์ก ารพัฒนา การสร้าง
รูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน หลักและวิธีการดาเนินงานพัฒนาชุมชน การ
พัฒนาชุมชนในประเทศไทย ฝึกการเสนอโครงการพัฒนาชุมชน ผลของการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
ชุมชนใน บางประเทศที่น่าสนใจ
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา HCD105 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
ความหมายและความสาคัญของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน การใช้ทรัพยากร
ชุมชน ศึกษา วิเคราะห์บริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน ฝึกปฏิบัติการในการค้นหา ประเมิน และ
พัฒนาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
4. ปรับคาอธิบายรายวิชา HCD106 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5)
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หลัก การ วิธีก ารพั ฒ นาบุคคลและกลุ่ม เพื่อการพึ่ง ตนเอง เพื่อจัดล าดับ ความถนัดและ
ความสามารถการวางเป้าหมายชีวิตและการหาแนวทางเพื่อการดาเนินการด้วยตนเองไปสู่เป้าหมาย
ที่ ต้อ งการ มี ทั ก ษะและวิธีก ารให้ส มาชิก ในชุม ชนเข้ ามามี ส่ว นร่วมในกระบวนการพัฒ นาชุ ม ชน
กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม การพัฒ นากลุ่ม การเสริม สร้างกลุ่ม ปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อ
การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่ม การปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง งานกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
5. คาอธิบายรายวิชา HCD107 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5)
ความหมายและหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติได้แก่
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม ศาสนาและความเชื่อ การนาแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
6. คาอธิบายรายวิชา HCD108 การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
ความหมาย ความส าคั ญ ของแรงบัน ดาลใจและความคิ ด สร้า งสรรค์ ความสามารถใน
การเรี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ ๆ และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ความเปลี่ ย นแปลง กระบวนการคิ ด สร้างสรรค์
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ นามาเรียบเรียงใหม่และแสดงออกหรือสื่อสารต่อสาธารณะ
ความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์
7. คาอธิบายรายวิชา HCD114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
ความหมาย แนวคิด ความสาคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยหลักของเศรษฐกิจท้องถิ่น
รูป แบบของธุร กิ จ ชุม ชน แนวทางการพัฒ นาธุร กิ จ ชุม ชนตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพียง การตลาด
เพื่ อ สั ง คม ประเภท รู ป แบบ และบทบาทของธุ ร กิ จ ชุ ม ชนในฐานะพลั ง ของ การพั ฒ นาชุ ม ชน
การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการประกอบธุรกิจชุมชน
8. คาอธิบายรายวิชา HCD115 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนาตนเอง
ชุมชน รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพือ่ พัฒนาตนเอง ชุมชน กรณีศึกษา บทบาท
หน้ า ที่ ข องบุ ค คล กลุ่ ม องค์ ก ร หน่ ว ยงานที่ ท างานด้ า นจิ ต อาสา การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ห รื อ
เป็นอาสาสมัคร จิตอาสาภาคสนามเพื่อการพัฒนาชุมชน
9. คาอธิบายรายวิชา HCD201 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
วิเ คราะห์แนวคิด ความหมายกระบวนการเรียนรู้ของชุม ชน เทคนิค วิธีก าร เงื่อนไขและ
ปัญ หาในการส่ง เสริม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เทคนิคการบริหารการประชุม การฝึกอบรม
การสาธิต นิท รรศการ การศึก ษาดูง าน การสอนทั ก ษะ การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการยอมรับ
นวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคการให้การศึกษาชุมชนศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง
10. คาอธิบายรายวิชา HCD202 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
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ความหมายของแผนและแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาการของแผนพัฒนาชุมชน ความสาคัญของ
แผนพัฒนาชุมชน แผนแม่บทระดับต่างๆ ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาในระดับต่างๆ การวิเคราะห์
ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
11. คาอธิบายรายวิชา HCD204 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ความหมาย ปรัชญา จุดประสงค์ และความสาคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ
ในการทาวิจัย การดาเนินการวิจัย แหล่ งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผล
รายงาน การเขียนโครงการวิจัย การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยการทดลอง
ปฏิบัติในพื้นที่ท้องถิ่นคาอธิบายรายวิชา HCD205 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
12. ความหมายและความสาคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเภทของสถิติ
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การใช้สถิติในงานวิจัย
13. คาอธิบายรายวิชา HCD207 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 3(2-2-5)
แนวคิด ความหมาย และความส าคัญ ของเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิ จ พอเพียง
ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ องค์ก รชุม ชนด้านเศรษฐกิ จ ความสัม พันธ์ของเศรษฐกิ จชุม ชนพึ่งตนเอง
กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดการด้านเศรษฐกิจของตนเองให้สามารถ
พึ่งตนเองได้
14. คาอธิบายรายวิชา HCD208 เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ก ารจัดการสาหรับนามาประยุกต์ใช้ศึก ษาเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนา เช่น ปัจจัยกาหนดโครงสร้างการผลิต ต้นทุนการผลิต ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก การแข่งขันด้านราคาในตลาดแรงงาน และตลาดผลผลิต รวมไปถึงนโยบายรัฐที่มีผลต่อการ
พัฒนา ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยศึกษาเป็นรายกรณี
15. คาอธิบายรายวิชา HCD209 การประกอบธุรกิจชุมชน 3(2-2-5)
ความหมาย ความส าคัญ รูป แบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจชุมชน
ศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริบทชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆในการดาเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนที่มีต่อชุมชน
16. คาอธิบายรายวิชา HCD211การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5)
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม
และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในงานพัฒนา การท่องเที่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ในสังคมไทย การศึกษากรณีตัวอย่างและการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน
17. คาอธิบายรายวิชา HCD213 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
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บอเกิดและวิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนดานตาง ๆ การวิเคราะหตราสาร
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญ ญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา
18. คาอธิบายรายวิชา HCD215 สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพชุมชน สุขภาพ
สิ่ง แวดล้อ ม องค์ป ระกอบต่างๆ ของสิ่ง แวดล้อมซึ่ง มี ผ ลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ ดี
ของมนุษย์ ปัญหาสุขภาพในชุมชน
19. คาอธิบายรายวิชา HCD216 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5)
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ การสร้างจิตสานึกของชุมชนในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนแบบองค์รวม การสารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ปัญหาความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
20. คาอธิบายรายวิชา HCD217 การจัดการความรู้ในงานพัฒนา 2(1-2-3)
ความหมาย การจั ด การความรู้ เ ป้า หมายของการจั ด การความรู้ หลัก การของการจัด
การความรู้แนวคิดวิธีการดาเนินการจัดการความรู้ การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ การจัดการความรู้
การสร้างทีมจัดการความรู้ขององค์กร การฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชน
21. คาอธิบายรายวิชา HCD218 ภาวะความเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)
ความหมายผู้นา ภาวะความเป็นผู้นา คุณลักษณะของผู้นา ประเภทของผู้นา บทบาทผู้นา
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและผู้นาที่สร้างนวัตกรรมทางสังคม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นา แนวทางและ
วิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้นา การสรรหาผู้นา เทคนิคในการอบรมผู้นาในชุ มชน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นากับงานพัฒนาชุมชน
22. คาอธิบายรายวิชา HCD301 การประกอบการทางสังคม 3(2-2-5)
แนวความคิด ความหมาย ทฤษฎีและพัฒ นาการของแนวคิดการประกอบการทางสังคม
รู ป แบบ กระบวนการ และลั ก ษณะของการประกอบการทางสั ง คม ตลอดจนบทบาท
ของผู้ประกอบการ การศึกษากรณีตัวอย่างการประกอบการทางสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการประกอบการทางสังคม
23. คาอธิบายรายวิชา HCD302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
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ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ มนุษยสัม พันธ์ การสื่อสารในองค์การ
การสร้างทีมเวิร์ก การใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรมนุษย์ การสร้างสัมพั นธภาพของคนในองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
24. คาอธิบายรายวิชา HCD303 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน ศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน อิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อบุคลิกภาพและการดารงชีวิตของคนในชุมชน ทัศนคติ
และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับท่าทีและความคิดเห็น ผลของท่าทีและความคิดเห็นต่อพฤติกรรมชุม ชน
ศึก ษากระบวนการกลุ่ม การพั ฒ นาความเข้ าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น จิตส านึก รัก ท้ องถิ่น และการ
แก้ปัญหากลุ่ม การฝึกพูดในชุมชน สุขภาพจิตชุมชน
25. คาอธิบายรายวิชา HCD308 การจัดการธุรกิจชุมชน
รู ป แบบ ความส าคั ญ และองค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ ใ นการจัด การธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจ ชุม ชน
การแสวงหาโอกาสธุรกิจในการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติ
26. คาอธิบายรายวิชา HCD309 การตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 3(2-2-5)
แนวคิด แนวปฏิบัติ และระบบการตลาดสมัยใหม่ในการนาเสนอสินค้าและบริการของชุ ม ชน
การก าหนดราคา การจัดจ าหน่ายและการสื่อสารแบบบูร ณาการเพื่อ ตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อการจัดจาหน่าย บนพื้นฐานความเข้าใจในลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษา
27. คาอธิบายรายวิชา HCD310 การบัญชีเบื้องต้นสาหรับธุรกิจชุมชน 3(2-2-5)
หลักการบัญชีวิสาหกิจชุมชนบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การคิด
ค่าเสื่อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้น การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทา
งบการเงินสาหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า ฝึกปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน
28. คาอธิบายรายวิชา HCD311 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจชุมชน เช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เฉพาะความรู้เบื้องต้นและ
ส่วนที่ เ กี่ ยวข้อ งระเบียบกระทรวงพาณิช ย์ ว่าด้ ว ยการจดทะเบีย นร้านค้ า รวมทั้ ง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ
29. คาอธิบายรายวิชา HCD312 ธุรกิจชุมชนจาลอง 3(2-2-5)
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การทดลองจัดแบบจาลองธุรกิจชุมชน การฝึกปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจชุมชน การจัดหาวัตถุดิบ
การผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ การขาย และการบริหารจัดการการเงินในธุรกิจชุมชน
30. คาอธิบายรายวิชา HCD313 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและ
ท้องถิ่น การบริหารจัดการท่องเที่ยว การตลาด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตลาดการท่องเที่ ยว
ในชุมชนและท้องถิ่นภายในประเทศ การจัดการอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
การให้บริการที่ประทับใจ ศึกษากรณีตัวอย่างและการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน
31. คาอธิบายรายวิชา HCD314 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ
32. คาอธิบายรายวิชา HCD315 วิจัยปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
ความหมาย ความเป็นมาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ความสาคัญของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ชุมชน
แบบมีส่วนร่วม เทคนิค เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบ
มีส่วนร่วม การสรุปบทเรียน
33. คาอธิบายรายวิชา HCD316 การวิจัยและพัฒนา 3(2-2-5)
ความหมาย ความสาคัญของการวิจัยและพัฒนา การนาความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาเป็น
เทคนิค วิธีการ ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนได้ การทดลองใช้เทคนิค วิธีการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา
34. คาอธิบายรายวิชา HCD317 เทคนิคการวิจัยภาคสนาม 3(2-2-5)
ความหมาย ความสาคัญของการวิจัยภาคสนาม การวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนาม การเตรียม
ความพร้อมในการเก็บข้อมูลภาคสนามด้านภาษา วัฒ นธรรม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนและเทคนิคในการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเขียนรายงานการวิจัยจากข้อมูลภาคสนาม
35. คาอธิบายรายวิชา HCD318 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความแตกต่างของทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติของงานพัฒนาใน
ประเทศไทย กรณีศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และ
ร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
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วาระที่ 4 อื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้จดบันทึก
(อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม)

ผู้ตรวจ
(อาจารย์ดร.ชนินทร สวณภักดี)
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 8101 อาคารกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
********************************************

ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
3. นางปุณณา แสงอาวุธ
4. อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
5. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
6. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
7. อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตรเวลา 9.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี มีดังนี้
1. การเขียนหลักสูตรทาอย่างไรให้นักพัฒนาชุมชนถ่ายโอนความรู้ตัวเองไปยังชาวบ้านได้ ทางานวิจัย
ที่รับใช้ชุมชนและสังคม บูรณาการภาคทฤษฎีให้เข้ากับประสบการณ์ของชาวบ้าน
2. การปะทะกันของ Globalization ทาให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนหลายที่ ระหว่างความเจริญกับ
ผู้นาทางการ เช่น เหมือนลิกไนต์ เวียงแหง เชียงใหม่ พระถูกให้เป็นผู้นาชาวบ้าน หลักสูตรควรเพิม่
เทคนิคในการจัดการความขัดแย้ง ให้เพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชาในหลายวิชา
3. ผู้สูงอายุ เช่น การออกแบบวิธีการให้ผู้สูงอายุทางานได้ เทคนิควิธีการให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ผู้สูงอายุ ลดภาวะเครียด วิตกกังวล ในฐานะผู้สูงอายุ
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4. การใช้ภาษาอังกฤษ
5. การพัฒนาชุมชนเชิงเปรียบเทียบ เช่ น ญี่ปุ่น เกาหลี สรรโวทัยในศรีลังกา มีพื้นฐานในการศึกษา
ค้นคว้า ทาหลักสูตรให้เป็นสินค้าที่เชื่อมโยงเรากับโลกภายนอก
6. การพัฒนาชุมชน เป็นศีลธรรม ศาสตร์พระราชา เป็นแนวที่จะทาให้อยู่รอดได้ ให้ชุมชนเป็นที่อยู่
ของศีลธรรม คนส่วนน้อยมีโลภจริต มีความสัมพันธ์บนฐานผลประโยชน์ คนในชุมชนอยู่กันด้วย
พื้นฐานของศีลธรรม ใส่เรื่องคุณธรรมเข้าไปในวิชาทุนทางสังคม ภูมิปัญญา ทุน ได้แก่ ศรัทธา เช่น
ผีขุนน้า จารีต ขนบธรรมเนียม เป็นมูลค่าเพิ่มช่วยชาวบ้านคิด คาดหวังจากพัฒนากร ที่นักศึกษา
ควรจะรู้
7. การรู้ท่าทันในชุมชนซึ่งเป็นต้นตอความชัดแย้ง ปัญหา คนรู้ไม่ทันข่าวกรองในชุมชน เรื่องข่าวสาร
ข้อมูล และการถ่ายทอดข้อมูล โดยใช้คาเป็นบวกในการแก้ปัญหา การเสริมสร้างสันติวิธี เรียนเรื่อง
ความขัดแย้ง
8. เรื่องอธิปไตยทางอาหาร เช่น GMO การดัดแปลงเมล็ดพันธุ์ ผลจาก Covid เป็นตัวอย่าง ประเทศ
อื่นลาบาก ประเทศไทยอยู่สบายเพราะมีทรัพยากร การสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร มาจาก
ปรากฏการณ์ที่คนหาเงินมาซื้ออาหาร ทั้งที่เพาะปลูกได้ ให้นักศึกษามีความตื่นตัวกับปรากฏการณ์
ในชุมชนต่างๆ มีแว่นตาที่จะมองเห็นในชุมชนโดยไม่ต้องคุยกับชาวบ้าน
9. หลักสูตรต้องไม่ขาดความเป็น Technician ศาสตร์แห่งการปฏิบัติ ควรเสริมเพราะทาให้นักศึกษา
รู้สึกว่าเขาเป็นนักเทคนิค ไม่ใช่นักวิชาการ
10.เรื่องทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมีข้อเสนอ 2 ประการคือ
10.1 นัก พั ฒ นาต้อ งมี หัวในการออกแบบ ใช้ทุ นในชุม ชนให้เ กิ ดประโยชน์ ทุ นบางอย่างเป็น
เครื่องมือกากับชุมชน เช่น ครูหมอมโนห์รา ความสัมพันธ์ จัดการความขัดแย้ง
10.2 ยุท ธศาสตร์ลูก ธนู ต้อ งมี เ ป้าในการออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือสร้างความเข้มแข็ง
ต้องการคนมีความรู้เพื่อใช้ในการออกแบบทุนที่มีอยู่ รู้ในแง่การจัดการทุนทางสังคม วัฒนธรรม
11.ควรตั้งชื่อวิชาให้เป็นไปในทิศทางพัฒนาชุมชน ปรับให้ชื่อวิชาทางธุรกิจไปทางพัฒนาชุมชน เพื่อ
ไม่ให้จุดยืนของหลักสูตรเปลี่ยน หลักสูตรต้องแสดงจุดยืนให้ชัด ว่าจะผลิตบัณฑิตอย่างไร ให้เป็น
นักปฏิบัติ อยู่ในชุมชนได้ ด้วยเทคนิควิธีการแบบใด ตอบคาถามสาธารณะได้ว่านักศึกษาพัฒนา
ชุมชนจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร โดยหลักสูตรต้องนาภารกิจของคนที่ทางานพัฒนาชุมชน นามา
วางเป็นวิชาบังคับ ดูว่าเครื่องมือตัวไหนใช้บ้างเพื่อให้นักศึกษาทางานเป็น เอาความรู้แกนที่ต้องใช้
มาวางวิชาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กมีเวลามาทางานในชุมชนได้ เช่น วางแผน ทายังไง ต้องมี How to
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ทาให้เป็นเลย ดังนั้น วิชาแกน = เครื่องมือ และวิชาเลือก = เจตนาของหลักสูตรว่าจะให้ออกมา
ลักษณะใด
1.

2.

3.

4.
5.

ข้อเสนอแนะของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก มีดังนี้
หลักสูตรควรเพิ่มเรื่อง New Normal เข้าไปในสถานการณ์ เพราะมีเรื่องเศรษฐกิจ ผลกระทบกับ
ชาวบ้าน และสถานการณ์สังคม การตั้งรับของชาวบ้านต่อ New Normal ชุมชนเป็นหน้าด่านที่
สาคัญ เห็นชัดในวิกฤติ
ด้ า นการจั ด รายวิ ช านั้ น พบว่ า การจั ด การความขั ด แย้ ง มี เ พี ย งรายวิ ช าเดี ย ว แต่ เ น้ น การ
ประนีประนอม และแฝงเข้าไปในรายวิชาอื่น ส่วนภูมิปัญญา มีวิชาน้อย แต่เรื่องของภูมิปัญญานั้น
อยู่ในปรัชญาของหลักสูตร ควรเพิ่มรายวิชาทางภูมิปัญญา เพื่อให้ตอบปรัชญา สื่อและภาษา ควร
เพิ่มวิชา เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน หรือ ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนา วิชาการ
จัดการความรู้ เหมือนเป็นการวิจัยแบบหนึ่ง หน่วยกิตควรเป็น 3(2-2-5) หลักสูตรไม่ควรจัดให้เป็น
เลือกเสรี
ในวิ ช าเกี่ ย วกั บ ทุ น ทางสัง คมและวั ฒ นธรรมนั้น มี ค วามส าคั ญ ที่ วิช าที่ ม าเสริม ทุ นทางสัง คม
หลัก สูตรควรเพิ่ม วิชาทางการออกแบบแนวทาง เชื่อมโยง (การใช้ทุ นทางสังคม) เนื่องจากใน
แผนการเรียนมีแต่วิชาธุรกิจ หลักสูตรควรใส่คา – Keywords ไปในวิชา เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน
มีวิชาเลือกมากเกินไป อาจตัดบางวิชาออก เพราะเวลาประเมินต้องสอนให้ครบ
วิชาเกี่ยวกับสถิติและวิจัย ควรใช้คาให้เป็นเชิงชุมชน ควรเป็นทั้งวิชาที่บังคับเรียน และให้นักศึกษา
เลือกเรียนเพิ่ม

ข้อเสนอแนะของ นางปุณณา แสงอาวุธ พัฒนากรอาเภอวังน้อย มีดังนี้
1. การพัฒนาชุมชนในอุดมคติกับความเป็นจริงสวนทางกัน ต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ใน
รายวิชานั้น หลักสูตรควรกาหนดขอบเขตคาอธิบายและเนื้อหาให้ลึกลงไป โดยมีข้อเสนอให้เพิ่ม
เรื่อง ศาสตร์พระราชา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9
2. งานพั ฒนาชุมชนเป็นการสร้างให้ชาวบ้านเกิดศรัทธา ต้องท าให้ชาวบ้านเปลี่ยนความคิดให้ได้
ชาวบ้านดูแบบอย่างจากนัก พั ฒ นา เพราะนัก พัฒ นาเคยท า ชาวบ้ านจะเชื่อ คล้อยตาม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน คือระหว่างชาวบ้านกับนักพัฒนาจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้น
3. ด้านความขัดแย้งในชุมชนนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเรียน
จากสถานการณ์จาลอง เป็นสิ่งจาเป็น เช่น เมื่อชาวบ้านทะเลาะกันนักพัฒนาจะทาอย่างไร เป็นต้น
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4. นักศึกษาควรเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาต้องรู้เรื่องภูมิปัญญา ต้องสามารถทา KM
หรือการจัดการความรู้ แผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ ฝึกปฏิบัติ การขายออนไลน์ วิเคราะห์การตลาด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในงานพัฒนาชุมชนนักพัฒนาก็ต้องช่วย OTOP ทาแผนธุรกิจ ต้องมี
ประสบการณ์ ความรู้รอบด้านมาก
5. ต้องมีการฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ให้นักพัฒนาทา KM หรือการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่องทุกปี จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ ในเว็บกรมการพัฒ นา
ชุมชน มีหัวข้อการจัดการความรู้ สามารถให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้
6. คุณสมบัติอื่ นที่ ควรมี อ้ างอิ ง จากการทดสอบนัก ศึก ษาที่ ไปฝึก งานพัฒ นาชุม ชน คือการเ ขียน
ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ใช้ในการท างานจริง โดยเฉพาะตอนนี้ท าหมู่ บ้านท่ องเที่ ยว ท าเพจ
ประชาสัมพันธ์ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่ในการจัดแผนการ
เรียนพบว่ามีวิชาทางธุรกิจมาก ควรจัดกลุ่มรวมรายวิชาสายธุรกิจ ไม่ควรเน้นเศรษฐศาสตร์ บัญชี
นอกจากนี้นักศึกษาควรเรียนรู้การพูดในเวทีสาธารณะด้วย
7. นักศึกษาที่เข้ามาเรียนแล้วต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในชุมชน ทางานได้จริง ทางานได้ ทางานเป็น มี
ทักษะในการใช้ชีวิต อยู่กับชุมชนได้ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาชุมชน ฝึกนั กพัฒนาชุมชน นานักศึกษาไปดูงานและอบรมได้ ในการฝึกงานกับ
กรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรควรจัดเวลาฝึกให้ตรงกับช่วงที่สานักงานมีงาน ไม่ควรไปช่วงต้น
ปีง บประมาณ คือ ต.ค. – ธ.ค. และในการท างานวิจัยในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น
งานวิจัยสาคัญ ต้องมีวิจัยเป็นเล่มออกมา ได้ใช้จริง
ข้อเสนอแนะของ ผู้ใช้หลักสูตร มีดังนี้
1. นักศึกษาต้องการความรู้ และทักษะด้านการลงพื้นที่จริง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางาน
โดยเฉพาะexcel การศึกษางานจากผู้มีประสบการณ์ มีการลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบกับวิชา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความชานาญ
ในการพัฒนาการให้มั่นคงและยั่งยืน ลดเวลาหรือลดวิชาที่ไม่จาเป็น อยากให้เพิ่มความยืดหยุ่น
สาหรับการเรียนการสอน ส่งเสริมเรื่องการเข้าชุมชนจัดเวทีให้นักศึกษาได้มีความถนัดในการพูด
2. เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการจัดรูปแบบการสอนในรายวิชาการตลาด ธุรกิจชุมชน ภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้นาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ การทางานภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ชุมชน สังคม ได้เกิดประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่ต้องการของหน่วยงาน
ต่อไป อย่างไรก็ตามควรจัดการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมควบคู่ด้วย
อาทิ ด้านเทคโนโลยี การตลาดรุ่น ใหม่ การบริการ การขนส่ง การค้าขาย นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง
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ควบคู่กับทฤษฎี เนื้อหาที่เรียน เป็นต้น ส่งเสริมการเรียนด้านภาษาอังกฤษฝึกคิดพูดอ่านเขียนเพื่อ
ในการสมัครงานภายภาคหน้า
3. ความรู้อื่นที่ต้องการคือ จากประสบการณ์การฝึกงาน ต้องการให้หลักสูตรเน้นเรื่องของกลุ่ม สตรี
นวัตวิถี กองทุนต่างๆ การทาเอกสารส่งภายนอกภายในสานักงาน ต้องการให้มีวิชาที่เน้นในเรื่อง
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพราะได้นามาใช้จริง
4. ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงในการนาเสนอต้องฝึกพูดเพราะการลงชุมชนต้องพูดโน้มน้าวให้คนสนใจ
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดแทรก บางวิชาที่มีความคล้ายกัน ก็ปรับให้เป็นวิชาเดียวกัน อยาก
ให้เพิ่มเวลาว่างให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาลงพื้นที่ให้มากเพื่อที่จะให้ได้เข้าถึงชุมชนได้ง่าย
ปิดการวิพากษ์หลักสูตรเวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)........................................ ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อ.ศิริขวัญ บุญธรรม)
กรรมการและเลขานุการ ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
(ลงชื่อ).................................... ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี)
ประธานกรรมการ ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวชนินทร
นามสกุล สวณภักดี
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก สส.ด.(การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554
ปริญญาโท
ศศ.ม.(พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2546
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ชนินทร สวณภักดี. (2560). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 136 หน้า.
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ชนินทร สวณภักดี. (2561). การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บรุ ี.
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ปีที่ 9
ฉบับที่ 1. เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน. 2561: 39-50.
ชนินทร สวณภักดี. (2562). ชาวนาภาคกลางกับวิถีแห่งการพัฒนาสู่ความไม่ยั่งยืน. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 31 พฤษภาคม 2562. (585-595). ปทุมธานี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
1.3.3 บทความทางวิชาการ
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
15 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1.5.2 วิชาประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
1.5.3 วิชาชุมชนศึกษา
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1.5.4 วิชาทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
1.5.5 วิชาหลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน
1.5.6 วิชาการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
1.5.7 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
1.5.8 วิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
1.5.9 วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
1.5.10 วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.5.11 วิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.5.12 วิชาสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
1.5.13 วิชาสัมมนาการพัฒนาชุมชน
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2. ชื่อ นายสมทรง
นามสกุล บรรจงธิติทานต์
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด.(พัฒนบูรณาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2555
ศาสตร์)
ปริญญาโท
พธ.ม.(ประชากรและพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2530
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
สมทรง บรรจงธิติทานต์. (2561). รายงานการวิจัย การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
บ้านเนินสะอาด ม.6 ตาบลหนองน้าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 80 หน้า.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
สมทรง บรรจงธิติทานต์. (2560). แนวทางการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านหัวคู
ต าบลพระยาบั น ลื อ อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา , วารสาร
วไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. เดือนมกราคมเดือนเมษายน. 2560 : 185-199.
ศศินันทน์ เศรษฐวัฒน์บดี, ปิยะ สงวนสิน, บุญอนันต์ บุญสนธิ์, ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ และสมทรง บรรจงธิติทานต์.
(2560). แนวทางการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติตาม
หลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงให้กั บ ประชาชนขององค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลในเขต
ภาคกลาง. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2.
เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม. 2560 : 67-81.
ศศินันทน์ เศรษฐวัฒน์บดี, ปิยะ สงวนสิน, บุญอนันต์ บุญสนธิ์, ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ และสมทรง บรรจงธิติทานต์.
(2560). การศึก ษาการดาเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชนในเขตภาคกลาง. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม. 2560: 218-231.
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สมทรง บรรจงธิติทานต์. (2561). การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านเนินสะอาด ม.6
ตาบลหนองน้าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว . ในเอกกสารสืบเนื่องการประชุม
วิ ชา ก า ร ร ะ ดั บ ชา ติ ครั้ ง ที่ 6 Engagement Thailand Annual Conference 2019.
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . (144-150). อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
15 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาองค์กรชุมชนและการพัฒนา
2.5.2 วิชาชุมชนศึกษา
2.5.3 วิชาการพัฒนาประชาสังคม
2.5.4 วิชาการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
2.5.5 วิชาการพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ
2.5.6 วิชากลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ
2.5.7 วิชาสัมมนาการพัฒนาชุมชน
2.5.8 วิชาการจัดการองค์กรท้องถิ่น
2.5.9 วิชาการจัดการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน
2.5.10 วิชาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน
2.5.11 วิชากระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
2.5.12 วิชาการจัดการความขัดแย้งชุมชน
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3. ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย
นามสกุล สายบุญจวง
3.1 ตาแหน่งทาวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
ศศ.ม.(บริหารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิต
สังคม)
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกียรตินิยมอันดับ 1

ปีที่จบ
2555
2550

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
วุฒิชัย สายบุญจวง (2561). ชุมชนเข้มแข็งในทัศนะของชาวชุมชน กรณีศึกษาบ้านปลาย คลองบาง
โพธิ์เ หนือ หมู่ ที่ 3 ตาบลบางโพธิ์เ หนือ อาเภอสามโคก จัง หวัดปทุ ม ธานี. วารสารไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) . ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. เดือนมกราคม-เดือน
เมษายน. 2561 : 119-129.
วุฒิชัย สายบุญจวง (2562). การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้างหมู่ 4 ตาบลท่าเกวียน
อ าเภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว . ในรายงานการสื บ เนื่ องจากการประชุ ม วิ ชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILANDCONFERENCE 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์
พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. ครั้งที่ 6. วันที่ 3-5 กรกฎาคม
2562. (113-121). อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
วุฒิชัย สายบุญจวง (2562) การพัฒนาบทบาทเยาวชนด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม. วารสาร
วิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3. เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม. 2562 : 103-112.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

151
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
7 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาจิตวิทยาชุมชน
3.5.2 วิชาหลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน
3.5.3 วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3.5.4 วิชาหลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน
3.5.5 วิชาการวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาชุมชน
3.5.6 วิชาการพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ
3.5.7 วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.5.8 วิชาสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3.5.9 วิชาชุมชนศึกษา
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4. ชื่อ นางสาวศิริขวัญ
นามสกุล บุญธรรม
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ศศ.ม.(บริหารการพัฒนาสังคม)
ปริญญาตรี

ศบ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)

สถาบันการศึกษา
สถาบัณบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ปีที่จบ
2557
2554

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ศิริขวัญ บุญธรรม, ชนินทร สวณภักดี และวุฒิชัย สายบุญจวง. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง
บทเรียนความสาเร็จของการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชน
คลองอาราง ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์. (1-90). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
Boontham, S. (2019). Social Capital and Strengthening of Klong Arang Community,
Ban Gang Sub-district, Muang Sakeaw District, Sakeaw Province. PSAKU
International Journal of Interdisciplinary Research. Vol.8 Special Issue
June. 2019 : 112-118.
4.3.3 บทความทางวิชาการ
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
3 ปี
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4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
4.5.2 วิชาเกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน
4.5.3 วิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชนเบื้องต้น
4.5.4 วิชาการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4.5.5 วิชาการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
4.5.6 วิชาสัมมนาการพัฒนาชุมชน
4.5.7 วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน(ภาคปกติ
4.5.8 วิชาการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
4.5.9 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
4.5.10 วิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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5. ชื่อ นายจิระศักดิ์
นามสกุล สังเมฆ
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา)
ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ราชวิทยาลัย
- เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) สานักเรียนวัดอรุณราชวราราม
(ภาษาบาลี) (เทียบเท่าปริญญาตรี) กรุงเทพฯ
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่จบ
2544
2540
2541
2551

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย
จิระศักดิ์ สังเมฆ .(2560). รายงานการวิจัยเรื่องความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์: ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดอทินนาทานในพุทธศาสนาเถรวาทกับกฎหมายอาญาไทย (1-157). ปทุมธานี :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
5.3.2 บทความทางวิชาการ
จิระศักดิ์ สังเมฆ. (2561). พระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมครอบครัว. วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม- สิงหาคม. 2561 : 93-106.
ประกาศิต ประกอบผล และจิระศักดิ์ สังเมฆ. (2561). สงกรานต์ : ปริศนาธรรมแห่งตานาน. วารสารว
ไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ . ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561 : 164-178.
จิระศักดิ์ สังเมฆ. (2562). จิตสาธารณะ : พลังแห่งผู้ให้. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ครั้งที่ 1. 26 มิถุนายน 2562.
(1102-1112). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
จิระศักดิ์ สังเมฆ และประกาศิต ประกอบผล. (2562). มารในคัมภีร์พระไตรปิฎก. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2562 : 187-198.
5.3.3 บทความทางวิชาการ
5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
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5.4 ประสบการณ์ในการสอน
15 ปี
5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาความจริงของชีวิต
5.5.2 วิชามนุษย์กับการดาเนินชีวิต
5.5.3 วิชาศาสนปฏิบัติ
5.5.4 วิชากฎหมายกับสังคม
5.5.5 วิชาสันติภาพในสังคมโลก
5.5.6 วิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูสังคมศึกษา 1
5.5.7 วิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูสังคมศึกษา 2
5.5.8 วิชาตามรอยพระยุคลบาท
5.5.9 วิชาพลวัตทางสังคม
5.5.10 วิชาความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซ๊ยนและประชาคมโลก
5.5.11 วิชาการพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียนเทียบเทียบ
5.5.12 วิชาอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
5.5.13 วิชาการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
5.5.14 วิชาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
5.5.15 วิชาจริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน
5.5.16 วิชาภาวะความเป็นผู้นาในงานพัฒนาชุมชน
5.5.17 วิชาเทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
5.5.18 วิชาการจัดการองค์กรท้องถิ่น
5.5.19 วิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
5.5.20 วิชาเทคนิคการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
5.5.21 วิชาสัมมนาการพัฒนาชุมชน
5.5.22 วิชาการจัดการความขัดแย้งชุมชน
5.5.23 วิชาการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
5.5.24 วิชาองค์กรชุมชนและการพัฒนา
5.5.25 วิชาสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
5.5.26 วิชาสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
5.5.27 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ตจ าแนก
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตคือสานักงานพัฒนาชุมชน จานวน 12 แห่ง ที่
ได้ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และได้ ต อบแบบสอบถามและสั ม ภาษณ์ ใ นหั ว ข้ อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สรุปผลได้ดังนี้
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4. มี ภ าวะความเป็น ผู้นาและผู้ต าม สามารถท างานเป็นที ม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านการพัฒนาชุมชนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางการ
พัฒนาชุมชน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางการพัฒนาชุมชน
และเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.03

0.67

4.11

0.66

4.08
4.25

0.64
0.60

4.19

0.78

3.81

0.76

4.17

0.69
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คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

ใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ทฤษฎีทางการ
พัฒนาชุมชนมาใช้งานได้จริงรวมถึงสามารถบูรณาการความรูท้ ี่ได้จาก
การศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบอย่างสร้างสรรค์
2. สามารถรวบรวมศึกษา สืบค้น ตีความ วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชนได้
3. สามารถประยุก ต์ค วามรู้แ ละทัก ษะกับ การแก้ไ ขปัญ หาด้า น
การพั ฒ นาชุม ชนได้อ ย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุม่ คน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นด้านการพัฒนา
ชุมชนที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม
5. สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของ
ตนเองและของกลุ่ม
6. มี ความรับ ผิดชอบการพั ฒ นาการเรียนรู้ทั้ ง ของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.17

0.75

4.18

0.79

3.96
3.89

0.80
0.76

4.18

0.70

3.92

0.76

4.25

0.64

4.03

0.87

3.96

0.83

4.04

0.78

3.89

0.83
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คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางาน 3.39
0.91
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานพัฒนาชุมชน
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
3.68
0.78
คณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่าง
3.76
0.81
เหมาะสม
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
4.06
0.67
ค่าเฉลี่ยรวม
4.00
0.12
สรุป ผลโดยภาพรวมพบว่า คุณลัก ษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ของหลัก สูตรการพัฒนา
ชุมชนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมในข้อการมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้มีคะแนนสูงสุดเท่ากับด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ในข้อความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ปัญ หา
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน คือมีค่าเฉลี่ย 4.25 และ
ในอันดับที่สองคือด้านความรู้ ในข้อมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านการพัฒนาชุมชนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ในอันดับที่ 3 พบว่ามีคะแนนเท่ากันในสองด้านคือด้าน
ความรู้ ในหัวข้อ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับ ความรู้ ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และด้านทักษะทางปัญญาในหัวข้อ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ด้านการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.18 ส่วนอันดับที่มีคะแนนน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อการมี
ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานพัฒนา
ชุม ชน โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.39 อั นดับ รองลงมาได้แก่ สามารถแนะนาประเด็นการแก้ ไขปัญ หาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รือ การแสดงสถิติประยุก ต์ ต่อปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 และอันดับรองลงมาคือ สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.76 จะเห็นได้ว่า คะแนนในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
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ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลีย่ ต่าที่สุดทั้งสามอันดับซึง่ สอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์และผลการสนทนากลุ่มที่ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกั บ
คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น
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รายงานสรุปผลการสนทนากลุ่ม เพื่อนาเสนอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มของตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการสารวจคุณลักษณะ
บัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ของหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มี ผู้เ ข้าร่วมประกอบด้วยพัฒนากร ผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน และศิษย์เก่าของหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ดังนี้
พัฒนากร
ข้อสังเกตที่พบคือนักศึกษามีความรู้แต่ขาดทางวิชาชีพ ควรเพิ่มภาคปฏิบัติ เพราะมีทฤษฎี
เยอะ แต่ไม่ได้ช่วยให้มีงานทา ความเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษายังไม่มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ เห็นทรัพยากรในชุมชนแต่ไม่สามารถนามาประยุกต์เป็นงานได้ เนื้องานจะเหมือนกันแต่มีพี่
เลี้ยงต่างกันก็จะมีประสบการณ์ต่างกัน นัก ศึกษาต้องมีการปรับตัว ต้องมีประสบการณ์ให้มาก เท่าที่
พบยังขาดการเรียนรู้ คุณลักษณะการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญ หลักสูตรควรตั้งเกณฑ์ว่าเมื่อนักศึกษาจบไป
แต่ละคนมีอาชีพติดตัวหนึ่งอย่าง สิ่งที่หลักสูตรควรจัดให้มีคือ
1. บุคลิกภาพ มาตรฐานของบุคคล การแต่งตัวให้เข้ากั บสังคมและเหมาะกับลักษณะงาน
พื้นที่ ฝึกฝนการพูด
2. การปฏิบัติตัวระหว่างทางานให้เหมาะสม เน้นกาลเทศะ แยกออกระหว่างการทางานกับ
การเล่น เช่น ภายใต้วิชาจิตวิทยาชุม ชน ต้องสอนสาระของจิตวิทยา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การมีวุฒิ
ภาวะและการปรับตัวเข้ากับคนในสังคม
3. ต้อ งเข้ากั บ ชาวบ้านในชุม ชนให้ได้ ต้องระวัง ภัยจากคนทุ ก รูป แบบได้ ปลูก ฝัง ให้เ ป็น
ชาวบ้านธรรมดา ไม่ใส่หน้ากาก เริ่มจากพื้นฐานการเข้ากับชาวบ้านให้ได้ก่อน แล้วเพิ่มคุณลักษณะ
ของนักพัฒนาเข้าไป
4. ทักษะที่ประกอบอาชีพได้ เช่น ในรายวิชาหาคาที่แทนวิสาหกิจชุมชน เป็นคาว่า วิชาชีพ
ผู้ประกอบการ แล้วส่งนักศึกษาลงไปฝึกงานที่เขามีความรู้ อาจจะหมุนเวียน 3 เดือน เช่น ภาคเกษตร
ภาคเอกชน ภาคราชการ
5. ระยะเวลาในการเรียนไม่ใช่เงื่อนไข นักศึกษาต้องไปเรียนวิชาชีพในการทางานจริงต่ออยู่
แล้ว หลักสูตรควรใส่วิชาชีพเข้าไปมากกว่านี้ เช่นให้ตั้งแต่ปี 3 เป็นต้นไปเป็นวิชาชีพ ให้เรียนวิชาการ
ให้หมดใน 2 ปีแรก ให้นักศึกษาได้สัมผัสงานจริง ได้ทราบถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและเข้าใจสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป
6. ไม่ทาให้สังคมมีปัญหา มีการปรับตัวและความกลมกลืน แต่ต้องมีจุดยืนของตัวเอง ต้องยืน
ได้ด้วยตัวเราเองก่อน
ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จากการสังเกตที่ผ่านมาพบว่าเด็กฝึกงานจากหลายๆ ที่ไม่มีจิตอาสา ไม่ต่อยอดการทางาน
นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรควรเพิ่มคุณลักษณะจิตอาสาในบัณฑิตเพราะถ้าไม่ยินดีทจี่ ะ
ท างานก็ จ ะไม่เ กิดงาน ท างานพื้ นที่ ไม่ได้ งานไม่ น่าพึง พอใจ เช่น คนแก่ เด็ก แรกเกิด นอกจากนี้
นักศึกษาควรมีความพากเพียร เรียนรู้ การปรับตัวให้เข้ากับงานหลายรูปแบบ นักศึกษาต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ซื่อตรงในหน้าที่
นักศึกษาต้องมีความเข้าใจชุมชน ต้องมองชุมชนให้ลึก
ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
การปรับตัวหลัง จากจบการศึกษา บัณฑิ ตควรมีความเข้าใจภูมิสังคม มี ทั ก ษะวิชาชีพของ
ตัวเอง ดึงประโยชน์จากชุมชนไปใช้ต่อได้ เสริมวิชาชีพ เพราะอาจไม่ได้สังกัดองค์กรพัฒนา อาจเป็น
ผู้ประกอบการ สอนให้เขาเห็นต้นทุนของท้องถิ่นได้ การต่อยอดจากทุนชุมชนให้ได้ เด็กไม่เห็นโอกาส
นั้น ไม่เข้าใจว่าจะไปต่อยอดอะไรได้
หลัก สูตรต้องทาให้เห็นช่องทางการเดินทางหรือโอกาส
หลั ง จากจบ ขั้ น ตอนหลั ง จากเรี ย นจบ ถ้ า ต้ อ งการสั ง กั ด องค์ ก ร ท าอย่ า งไร ถ้ า ต้ อ งการเป็ น
ผู้ป ระกอบการ ท าอย่างไร หลัก สูตรจะให้อะไรได้มากที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ การลงพื้นที่ และการ
ฝึกงานจะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่นักศึกษา การเจอคนแก่ คนเมา เป็นต้น หลักสูตรต้องเตรียมให้
นักศึกษารู้บ้าง นอกจากนี้ต้องให้เข้าใจมารยาท และบุคลิกภาพของนักพัฒนา เช่น การแต่งกายไม่
เหมาะสม การปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ต้องละเว้น ทาให้นักศึกษา Smart และมั่นใจ องค์กรพัฒนา
สามารถพานักศึกษาไปสัมผัสชุมชนได้ แต่นักศึกษาต้องพร้อมเปลี่ยนด้วย ต้องดึงความสามารถมาใช้
ในมิติอื่นได้ ลักษณะงานมีสองแบบคืองานพัฒนา งานระบบเอกสาร นักศึกษาอยากเป็นนักพัฒนา
แบบใด นักวิชาการหรือไม่ สายราชการหรือไม่ มีการเชื่อมโยงกับชุมชนหรือไม่ หลักสูตรควรเขียน
กรอบและเงื่อนไขระหว่างองค์กรกับนักศึกษาฝึกงานได้ ควรมีการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ปรารถนาของหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
1. มองเห็นชุ ม ชนอย่างมี คุณค่า เพื่อปรับ วิธีคิดของตัวเองก่อน เพื่อไม่ ให้ผิดปรัชญาของ
หลักสูตร
2. เห็นงานและภารกิจอย่างมีส่วนร่วม เรียนรู้ที่จะเข้าใจชุมชนจากฐานราก ไม่ติดกับความรู้
เดิมตัวเอง
3. การสื่อ สารในองค์กรเพื่อการวิเคราะห์ ทั ก ษะการวิเ คราะห์ นโยบาย กลุ่ม ชุม ชน นา
นโยบายที่เป็นปัจจุบันมาใส่ในรายวิชา ให้มีความทันสมัย หรือคาที่อยู่ในนโยบายที่เป็นคาสาคัญ
4. จัดทาแผนพัฒนาองค์กรและหน่วยงานได้ เขียนแผนให้ได้ เป็นความรู้ติดตัว
5. ออกแบบและสร้างเครื่องมื อในการท างานของตัวเองให้ได้ด้วย เพื่อปรับ การท างาน
ออกแบบการทางานตามหน้างานได้ มีเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ออกแบบ
เครื่องมือในการพัฒนาด้วยตัวเอง
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6. การอยู่ร่วมกับสมาชิกในองค์กร และทางานร่วมกับผู้อื่นให้ได้ ตระหนักว่าเราไม่สามารถ
ทางานคนเดียวได้ คิดว่าตนเองเป็นนักประกอบส่วน รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่ อนอะไร ถ้างานจะสาเร็จต้อง
อาศัยใครบ้าง
7. การสื่อ สารและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และง่ายต่อการนาเสนอข้อมูล มี
รายวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคการจับประเด็นและการสื่อสาร
8. หลักสูตรมีรายวิชาใหม่ที่เป็นวิชาชีพผู้ประกอบการ
9. เรื่องโครงข่ายทางสังคม นักศึกษาหยิบจากชิ้นงานที่อยากทา มาจากเครือข่ายทางวิชาชีพ
ของเขาเอง มี Roadmap ที่จะทาให้นักศึกษาเห็นได้ชัดว่าจะไปต่อหรือต่อยอดด้วยเรื่องของตัวเอง
อย่างไร เช่น ที่มา แหล่งการตลาด วัตถุดิบ หลักสูตรจึงต้องมีความเป็นสหวิทยาการ มีการบริหาร
จัดการด้านอาชีพ
ศิษย์เก่าของหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
การเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ประโยชน์มาก
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รายงานสรุปความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเลือกศึกษาต่อจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนใน 5
โรงเรียนคือ
1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ จานวน 40 ชุด
2. โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี
จานวน 40 ชุด
3. โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
จานวน 40 ชุด
4. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
จานวน 40 ชุด
5. โรงเรียนปทุมวิไล
จานวน 40 ชุด
รวมแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด โดยสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 148 ชุด คิดเป็นร้อยละ 74 จาก
แบบสอบถามดังกล่าวพบว่ามีผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
62
41.89
หญิง
86
58.11
ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 148 ชุด พบว่าเป็นเพศชายจานวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.89 เป็นเพศหญิงจานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 58.11
แผนการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามและความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
แผนการเรียน
ต้องการศึกษาต่อใน ไม่ต้องการศึกษาต่อ
ยังไม่ตัดสินใจ
หลักสูตร
ในหลักสูตรการ
(ร้อยละ)
การพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน (ร้อย
(ร้อยละ)
ละ)
1. วิทย์-คณิต
26.80
35.05
38.14
2. ศิลป์-ทั่วไป
52.5
20
27.5
3. สังคม-คอมพิวเตอร์
0
50
50
4. ศิลป์-คานวณ
0
100
0
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ในการเก็บข้อมูลด้านแผนการเรียนของแบบสอบถาม ได้มีการนามาเสนอคู่กับลักษณะความ
ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแผนการเรียนด้วย จึงพบว่า นักเรียนในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์นั้นมีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรร้อยละ 26.8 และไม่ต้องการ
ศึกษาต่อร้อยละ 35.05 ยังไม่ตัดสินใจเลือกคณะที่ต้องการเข้าศึกษาต่อร้อยละ 38.14 ส่วนนักเรียนใน
แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไปจะมีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการพัฒนาชุมชนมากกว่าคือ
มากถึงร้อยละ 52.5 ส่วนนักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อมีร้อยละ 20 และยังไม่ได้ตัดสินใจร้อยละ 27.5
อย่างไรก็ตามจานวนนักเรียนในแผนการเรียนสังคม-คอมพิวเตอร์และศิลป์-คานวณมีจานวนน้อยจึงไม่
มีความหมายที่มีนัยทางสถิติมากเท่าในสองแผนการเรียนข้างต้น
เกรดเฉลี่ย (4 ภาคการศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกรดเฉลี่ย
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่า 2.01
6
4.05
2.01-2.50
25
16.89
2.51-3.00
51
34.46
3.01-3.50
47
31.76
3.51-4.00
18
12.16
จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดนั้นข้อมูลด้านเกรดเฉลี่ยพบว่า อยู่ในกลุ่ม 2.51-3.00 มาก
ที่สุดคือคิดเป็นร้อยละ 34.46 ส่วนอันดับทีส่ องคือ มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ
31.76
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน
ค่าเฉลี่ย
ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3.99
0.78
2. การประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย
3.93
0.71
3. การให้โควตาล่วงหน้าก่อนรอบ Admission
3.96
0.74
4. บัณฑิตหางานทาได้หลากหลายสาขาอาชีพ
4.19
0.70
5. สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
4.07
0.73
6. การเรียนการสอนมีทั้งในห้องเรียนและฝึกปฏิบัตจิ ริง
4.20
0.66
7. สาขาวิชาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
4.00
0.75
8. ความถนัดและความสนใจส่วนตัว
4.27
0.67
9. การแนะนาจากผู้ปกครอง
4.19
0.68
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
10. การแนะนาจากเพื่อน/รุ่นพี่
4.27
0.69
11. ได้รับคาแนะนาจากครูแนะแนว
4.18
0.71
12. ได้รับข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยจากสื่อต่างๆ
4.19
0.65
13. สถานศึกษาอยู่ใกล้ที่พักอาศัย
4.22
0.70
14. ความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่าย
4.21
0.71
15. ได้มีโอกาสทางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
4.26
0.70
ค่าเฉลี่ยรวม
4.14
0.71
ข้อ มู ล ในส่วนที่ 2 เป็นการนาเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน ผล
การศึก ษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกสถานศึก ษาในภาพรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยนั ก เรีย นให้ค วามสนใจค าแนะนาจากเพื่ อนและรุ่น พี่ใ นการเลือก
สถานศึก ษาเป็นอันดับแรก มี ค่าเฉลี่ย 4.27 ในล าดับ ที่ 2 คือความถนัดและความสนใจส่วนตัว มี
ค่าเฉลี่ย 4.27 และลาดับที่สามเป็นการได้มีโอกาสทางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.26
ส่วนอันดับที่น้อยที่สุดสามลาดับสุดท้ายคือ การประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.93
อันดับรองลงมาคือ การให้โควตาล่วงหน้าก่อนรอบ Admission คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96 ลาดับรองลงมา
คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.99
สรุปผลการศึกษา คือความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมปลายยังขึ้นอยูก่ บั
การแนะนาจากบุคคลที่มีความคุ้นเคยและความต้องการของตนเองเป็นหลักมากกว่าปัจจัยภายนอก
อื่นๆ เพื่อให้สามารถเรียนจบได้ ดังนั้น หลักสูตรจึงจะต้องมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านนักศึกษาที่
เป็ น รุ่ น พี่ ห รื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นกิ จ กรรมและผลการด าเนิ น งานที่ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นและ
บุคคลภายนอกสามารถตัดสินใจได้ว่า เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ในด้านใดบ้างอย่าง
เป็นรูปธรรม
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อย่อ
: ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
: Bachelor of Arts (Community Development)
ชื่อย่อ
: B.A.(Community Development)
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ การ
กาหนดชื่อปริญญาพ.ศ. 2549
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ
97
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
90
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
53
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
37
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ
91
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
84
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
48
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
36
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

เหตุผล
เพื่อความเหมาะสมในการจัดการศึกษา
หน่วยกิต มีการปรับโครงสร้างให้กระชับขึ้น
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3. เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
1. HCD105

ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
Community Study
ความหมาย ความจาเป็ น ประโยชน์
ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือ
ในการศึ ก ษาชุ ม ชน เทคนิ ค และการ
วิเคราะห์ชุมชนในเรื่ องของสิ่งแวดล้ อ ม
ทางกายภาพ โครงสร้ า งของชุ ม ชน
ตลอดจนศั ก ยภาพของชุ ม ชนในด้ า น
เ ศ ร ษฐ กิ จ สั ง ค ม การ เ มื อง แ ล ะ
วั ฒ นธรรม ฝึ กปฏิ บั ติ ศึ กษาชุ มชนตาม
เนื้อหาดังกล่าวข้างต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เหตุผล
กลุ่มวิชาบังคับ
1. HCD105 ชุมชนศึกษา
3(2-2-5) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
Community Study
กับการศึกษาชุมชน
ความหมาย ความจาเป็น ประโยชน์
ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือ
ในการศึ กษาชุ มชน เทคนิ ค และการ
วิเคราะห์ชุมชนในเรื่องโครงสร้างของ
ชุ ม ชน ประชากร และคุ ณ ภาพชี วิต
ศั กยภาพของชุ มชน ฝึ กปฏิ บั ติ ศึ กษา
ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2. HCD110

การวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนา
ชุมชน
Analysis and Community
Development Planning
หลั กการวิ ธีการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาชุ ม ชน
การวิ เ คราะห์ จ ากเอกสารและ การ
วิ เ คราะห์ ภ าคสนาม หลั ก การวาง
แผนพั ฒ นา ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
วางแผนพั ฒ นาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของ การวาง
แผนพัฒนาความสาคัญของแผนพั ฒ นา
และนโยบายรั ฐบาล แผนแม่ บ ทชุ มชน
การศึ กษากรณี ตั วอย่ าง ฝึ กปฏิ บั ติ การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและการวางแผน
พัฒนาชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาบังคับ
3(2-2-5) 2. HCD118 การวางแผนพัฒนาชุมชน
Community Development
Planning
ความหมายของแผนและแผนพั ฒนา
ชุ ม ชน พั ฒ นาการของแผนพั ฒ นา
ชุ ม ชน ความส าคั ญ ของแผนพั ฒ นา
ชุ ม ช น แ ผ น แ ม่ บ ท ร ะ ดั บ ต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาในระดับ
ต่ า งๆ การวิ เ คราะ ห์ ชุ มช น การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ การ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ฝึกปฏิบัติใน
ชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผล
3(2-2-5) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
เหมาะสม
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3. HCD302

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Science Research
Methodology
ค ว า ม ห ม า ย จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ท า ง
สังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ ในการทาวิจัย
การ ด าเ นิ นก าร วิ จั ย การ ใ ช้ ส ถิ ติ
แหล่ ง ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล การ
เขียนรายงาน การอ่านผลรายงาน การ
เขี ย นโครงการวิ จัย การนาวิ ธีการและ
ผลการวิ จัย ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านโดย
การทดลองปฏิบัติในพื้นที่ท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาบังคับ
3(2-2-5) 3. HCD330 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Science Research
Methodology
ความหมาย ปรัชญา จุดประสงค์ และ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ท า ง
สังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ ในการท า
วิจัย การดาเนินการวิจัย แหล่งข้อมู ล
การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน
การ อ่ านผ ล ร า ย ง า น การ เ ขี ย น
โครงการวิ จั ย การน าวิ ธี ก ารแ ละ
ผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานโดย
การทดลองปฏิบัติในท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผล
3(2-2-5) ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมกับการสอนจริง
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4. HCD301

สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
Research
ความหมายและความสาคัญของสถิติ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเภท
ของสถิติวิธีการแนวสถิติ สถิติพรรณนา
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นกระบวนการและ
เทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพการวิเคราะห์
และประมวลผลทางสถิติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เหตุผล
กลุ่มวิชาบังคับ
3(2-2-5) 4. HCD301 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
Statistics for Social Science
กับการจัดการเรียนการสอนคู่กับ
Research
รายวิชา HCD204 ระเบียบวิธีวิจัย
ความหมายและความสาคัญของสถิติ
ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น เพื่อไม่ให้
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเภท
มีความซ้าซ้อนกัน
ของสถิติ สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป การใช้สถิติใน
งานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5. HCD113

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เหตุผล
กลุ่มวิชาบังคับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
ชุมชน
3(2-2-5) 5. HCD113 ชุมชน
3(2-2-5) กับการจัดการเรียนการสอนจริง
Information Technology for
Information Technology for
Community Development
Community Development
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ติ ด ต่ อสื่ อสาร การเผยแพร่ ข้ อมู ล และ
ติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูล การ
การรั บ ส่ ง จดหมายอิ เ ลคทรอนิ กส์ การ
สร้างโฮมเพจ เว็บไซต์และสื่อประเภท
สื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล รวมทั้ ง การสร้ า ง
ต่างๆ เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน การ
โฮมเพจและเว็บไซต์เพื่อใช้ในงานพัฒ นา
สื บ ค้ น และสร้ า งฐานข้ อ มู ล การฝึ ก
ชุ มชน การสร้ างฐานและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ปฏิบัติการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี เ พื่ อ การ
การพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
HCD114 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Development
ความหมายและหลั ก การของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
บทบาทของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื นในทุ กมิ ติ ไ ด้ แ ก่ สั ง คม วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม ศาสนาและความเชื่อ
ศึ ก ษาศาสตร์ พ ระราชา การน าแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ไป
ประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
HCD117 การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Inspiration and Creativity Practice
ความหมาย ความส าคั ญ ของแรงบั น ดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และปรับตัว
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ นามาเรียบเรียงใหม่และแสดงออกหรือสื่อสารต่ อ
สาธารณะ ความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผล
เพื่อความสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศาสตร์พระราชา และแนวคิด
พื้นฐานในการปรับใช้ในงานพัฒนา
ชุมชนทุกมิติ

เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และคุณลักษณะของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
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HCD116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Introduction to Community Business
ความหมาย แนวคิ ด ความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
วิเคราะห์ปัจจัยหลักของเศรษฐกิจท้องถิ่ น รูปแบบของธุรกิจชุ มชน
แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด
เพื่อสังคม ประเภท รูปแบบ และบทบาทของธุรกิ จชุ มชนในฐานะ
พลังของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน
HCD115 จิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Volunteer for Community Development

เหตุผล
เป็นการปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสม
และเพื่อแนวคิดการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ (Startup)

เพื่อความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด วิธีการเกี่ยวกั บ จิ ต บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
อาสาเพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน กระบวนการสร้างงานจิตอาสา
เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน กรณีศึกษา บทบาท หน้าที่ของบุคคล
กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชน สร้างโครงการด้านจิตอาสาจากภาคสนามเพื่อการพัฒ นา
ชุมชน ในรูปแบบการวิจัยท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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เหตุผล
HCD217 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6) เพื่อให้สอดคล้องกับความ
Human Rights and Community
เปลีย่ นแปลงทางสังคม
Development
บ อเกิ ด และวิ วั ฒ นาการของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ
มนุษยชนดานตาง ๆ การวิเคราะหตราสารระหวางประเทศที่เ กี่ย วข
อง เชน กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับงานพัฒนาชุ มชน
กรณีศึกษา
HCD323

การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับความ
Social Enterprise Operation
เปลีย่ นแปลงทางสังคม
แนวความคิด ความหมาย ทฤษฎีและพัฒนาการของ
แนวคิ ด การประกอบการทางสั ง คม รู ป แบบ กระบวนการ และ
ลั ก ษณะของการประกอบการทางสั ง คม ตลอดจนบทบาทของ
ผู้ประกอบการ การศึกษากรณีตัวอย่างการประกอบการทางสังคมใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ประกอบการทางสังคม วิศวกรทางสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
HCD324 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Human Resource Management in
Community Development
ความหมายและความส าคั ญ ของทรั พ ยากรมนุ ษย์
มนุ ษยสั มพั นธ์ การสื่ อสารในองค์ การ การสร้ างที มเวิ ร์ ก การใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กร และ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
HCD325 การจัดการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Business Management
รู ป แบบ ความส าคั ญ และองค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ ใ นการ
จั ด การธุ ร กิ จชุ มชน ปั จจั ย ที่ มีผ ลต่ อความส าเร็ จของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจชุ มชน
การแสวงหาโอกาสธุรกิจในการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเข้า
สู่ภาคธุรกิจเอกชน

เป็นการปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสม
และเพื่อแนวคิดการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ (Startup)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
HCD326 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Laws for Community Entrepreneur
ศึ กษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การประกอบการธุ ร กิ จชุ มชน เช่ นกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เฉพาะความรู้เบื้องต้น
และส่วนที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจดทะเบียนร้านค้า รวมทั้งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ

เหตุผล
เป็นการปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสม
และเพื่อแนวคิดการสร้างความ
เป็นผู้ประกอบการ (Startup)

HCD327

เป็นการปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสม
และเพื่อแนวคิดการสร้างความ
เป็นผู้ประกอบการ (Startup)

ธุรกิจชุมชนจาลอง
3(2-2-5)
Community Business Practice
การทดลองจัดแบบจาลองธุรกิจชุมชน การฝึกปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจชุมชน การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ การขาย และการบริหารจัดการการเงินในธุรกิจชุมชน

HCD328

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
Qualitative Research
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการวิจัยแก่
กระบวนทัศน์การวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ เครื่องมือในการเก็ บ นักศึกษา
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
HCD329 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
English for Community Development
Worker
บทสนทนาในชี วิ ต ประจ าวั น ศั พ ท์ แ ละส านวน
ภาษาอังกฤษในงานพัฒนาชุมชน ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด และอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานพัฒนาชุมชน
HCD119 ชุมชนเมือง
3(2-2-5)
Urban Community
ศึ ก ษาแนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งในลั ก ษณะของสห
วิทยาการ โดยมีสาระสาคัญที่เน้นคุณภาพชีวิต ของการอยู่อาศัยที่ดี
ในชุมชนเป็นเป้าหมายร่วม ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของ
การพัฒนาเมืองในแง่ของสิ่งแวดล้อม ลักษณะของชุมชนเมือง การ
ประกอบอาชี พ การผั น แปรของวั ฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ประชากร ประเภท และกลุ่มต่าง ๆ การจัดบริการทางสังคม และ
ปัญหาชุมชนเมือง
HCD219 เทคโนโลยีในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Technology in Community Development
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
ภู มิ ศ าสตร์ วิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วกั บ การน าความรู้ เ ทคโนโลยี ม า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผล
เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา ตามคาแนะนาของ
กรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชุมชน
เมือง ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี
และสร้างความทันสมัย

181
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัย
อยู่ การประยุ กต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นงานพั ฒ นาชุ มชน เทคโนโลยี
พลั ง งานทางเลื อก ฝึ กปฏิ บั ติ แ ละจั ด ทากรณี ศึ กษาภาคสนามด้วย
กระบวนการวิจัย
HCD220 การวิจัยท้องถิ่น
3(2-2-5)
Community Based Research
ความหมาย แนวคิ ด ลั ก ษณะส าคั ญ ของการวิ จั ย
ท้องถิ่น พัฒนาการของการวิจัยท้ องถิ่นในประเทศไทย การศึ กษา
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม รูปแบบและขั้นตอนการ
วิ จัย ท้ องถิ่ น กระบวนการท างานวิ จัย ท้ องถิ่ น เทคนิ ค การท างาน
ภาคสนาม การเก็ บ ข้ อมู ล เชิ ง ชาติ พั น ธุ์ วรรณา และการประเมิ น
สภาวะชนบทแบบเร่งด่วน การศึกษากรณีตัวอย่างและการลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อฝึกปฏิบัติการทาวิจัยท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ฌ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

180
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
1.ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน F
F
2.การพั ฒ นาต าแหน่ ง วิ ช าการของ F
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน

ปัจจัยเสี่ยง
นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ความเพียงพอและเหมาะสมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการเพียง 1 คน

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (O) และความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปัจจัยเสี่ยง)

- นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- ความเพียงพอและเหมาะสมของ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ความเสี่ ย งการพั ฒ นาอาจารย์ - อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้สอน

โอกาสที่จะเกิด
(1)
5
4

ผลกระทบ
ความรุนแรง
(2)
2
3

4

4

คะแนนความเสี่ยง
ระดับ
(ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง
(1)×(2)
10
ความเสี่ยงสูง
12
ความเสีย่ งสูง
16

ความเสี่ยงสูง

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้) , 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ลาดับ

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

ความเสี่ยงด้านการเรียน - นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การสอน
ภาษาอังกฤษ

การควบคุม
ที่ควรจะมี
(2)

1. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่าน
การวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ
2. จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่นกั ศึกษา
- ความเพียงพอและเหมาะสม
1. เตรียมจัดหาห้องเรียนให้เพียงพอและ
ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการและ
จัดหาอุปกรณ์ประจาห้องเพิ่มเติมร่วมกัน
3. จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ

การควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ วิธีจัดการ
ที่
แล้วได้ผลหรือไม่ ความเสี่ยง
มีอยู่แล้ว
(4)
(5)
(3)

….ยอมรับ

ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง


….ยอมรับ
ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ
(6)

183

ลาดับ

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

การควบคุม
ที่ควรจะมี
(2)

ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ประจ าหลั ก สู ต รและ
ตาแหน่งทางวิชาการตามกาหนดเวลา
อาจารย์ผู้สอน

การควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ วิธีจัดการ
ที่
แล้วได้ผลหรือไม่ ความเสี่ยง
มีอยู่แล้ว
(4)
(5)
(3)


….ยอมรับ
ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
× ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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หมายเหตุ
(6)

184
แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมที่มีอยู่
ระดับ
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
(2)
ความเสี่ยง
เรื่องที่ประเมินและ
(3)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
- นักศึกษาขาดทักษะด้าน
1. กาหนดให้นักศึกษาทุก ความเสี่ยงสูง
ภาษาอังกฤษ
คนต้องสอบผ่านการวัด
ความรูท้ างภาษาอังกฤษ
2. จัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

1. นักศึกษาสอบไม่ผ่าน จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
การวัดความรู้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ จั ด
ภาษาอังกฤษ
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

หลักสูตร ฯ

185
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมที่มีอยู่
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
(2)
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
- ความเพียงพอและเหมาะสม 1. ดาเนินการ
ของห้องเรียนและ
ประสานงานกับคณะ ฯ
ห้องปฏิบัติการ
เพือ่ ใช้ห้องปฏิบัติการ
และจัดหาอุปกรณ์
ประจาห้องเพิ่มเติม
ร่วมกัน
2. จัดหาครุภัณฑ์
เพิ่มเติม

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

ความเสี่ยงสูง

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

1. ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการและ
ความเพียงพอของ
ครุภัณฑ์

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารและจั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์

หลักสูตร ฯ
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186
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมที่มีอยู่
ระดับ
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
(2)
ความเสี่ยง
เรื่องที่ประเมินและ
(3)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
- อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทาง
1.ส่งเสริมและสนับสนุน ความเสี่ยงสูง
วิชาการ
ให้อาจารย์ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการตาม
กาหนดเวลา

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

1.อาจารย์ยงั ไม่ได้รับผล สนั บ สนุ นให้ อาจารย์ เ ข้ า สู่
ตอบรับจากการส่งผล ตาแหน่งทางวิชาการ
งานวิชาการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

หลักสูตร ฯ

ผู้รายงาน อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร.
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
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