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หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส :   25501611100882 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)     
 ชื่อย่อ (ไทย) :  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)        
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Arts (Community Development) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.A. (Community Development) 
 
3. วิชาเอก 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร     
     หลักสูตรทางวิชาการ  
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565 
  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11 /2564 วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 มีความพร้อม
ในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการพัฒนาชุมชน  
 8.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 8.3 นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
 8.4 นักวิจัยและนักวิชาการอิสระทางด้านงานพัฒนาชุมชน 
 8.5 ผู้ประสานงานกิจกรรม โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนงานในภาคประชาสังคม 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก จ านวน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พรมเสน 
รองศาสตราจารย ์
5-5602-90007-xx-x 

ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภฏัล าปาง 
 

2548 
2542 

1 

2. นางสาวกิ่งแกว้ ทิศตึง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5101-01029-xx-x 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 
2548 

2 

3. นางสาวขัตติยา ขัตยิวรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5499-00068-xx-x 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
วท.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2542 

3 

4. นายธนพุงษ์ ลมอ่อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
2548 

2 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก จ านวน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
3-6399-00014-xx-x 
5. นางสาวปวีณา  งามประภาสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-5404-00840-xx-x 

พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) 
วท.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 
2546 

5 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 จากสถานการณ์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่จะเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-
2569) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับความปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทางด้านการศึกษา ท าให้หลักสูตรจ าเป็นต้องการมี
วางแผนและปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
 ความส าคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในมิติของการเพ่ิมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาศักยภาพของคน  เพ่ือสร้างโอกาสท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
การพัฒนาประเทศไทยเพ่ือจะไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะ
ยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิง
ยุทธศาสตร์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ
เปูาหมาย รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของ
นโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.  2563-2565) ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และมีทักษะ
จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทในการพัฒนา “คน” ซึ่งในที่นี้คือ บัณฑิต
ที่มีคุณภาพให้สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศโดย
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ลดความเหลื่อมล้ าสนับสนุนกลไกในการพัฒนาระดับพ้ืนที่และเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคี     
ในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นรากฐานส าคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีด้วยดิจิทัล (Digital Disruption) ท าให้สังคมทั่วโลก
เชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนกล่าวได้ว่า สังคมโลกยุคปัจจุบันและ
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อนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการอยู่รอดของ
สังคมยุคใหม่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือเตรียมคนให้สามารถเผชิญและ
ปรับตัวกับสภาวการณ์ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural 
Social) และประชาคมอาเซียน (Asean Community)  
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรท าการส ารวจข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศาสตร์งานพัฒนาชุมชน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเป็น
ปัจจัยหนึ่งของความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม      
ภูมิสังคม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชนตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา 
หลักสูตรฯ จึงมีเปูาหมายเพ่ือผลิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการงาน
ในองค์กร และเป็นนักพัฒนาชุมชนที่สามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนา โดยท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 

สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตจ านงของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 โดยการน าความรู้จากศาสตร์งานพัฒนาสู่การ
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติการชุมชน ซึ่งวางอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่ามนุษย์มีศักยภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี         
โดยนักพัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการลงมือปฏิบัติการพ้ืนที่ รู้จักค้นคว้าหาความรู้
จากชุมชนและความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ สามารถท าการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กล่าวว่า “สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น”  การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรเชิง       
สหวิทยาการและบูรณาการ (Interdisciplinary and Integration) สนับสนุนบรรยากาศเพ่ือพัฒนา     
การเรียนรูวิธีคิดแบบองค์รวม โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน การปฏิบัติงานพ้ืนที่ในการวิจัยร่วมกับท้องถิ่น
โดยมีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับชุมชนตลอดจนงานบริการวิชาการด้วยจิตอาสา 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือผลิตบัณฑิต
และบริการวิชาการ เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคมวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น                  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ               
มีความเข้าใจ เป็นนักพัฒนาชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการพัฒนาต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตอาสาซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมีความเป็นเลิศทางด้านการน าองค์ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  มี 3 ส่วน ได้แก่ 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) วิชาเอก ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยกเว้นรายวิชาที่มีรหัส 3 ตัวแรกขึ้นต้นด้วย 258 ด าเนินการสอนโดย
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    2) วิชาเลือก ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ยกเว้นรายวิชาที่มีรหัส 3 ตัวแรกข้ึนต้นด้วย 255 256 และ 259 ด าเนินการสอนโดยอาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
ด้านเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและตารางสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 1.1 ปรัชญา 

การพัฒนาชุมชนเป็นศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์        
ที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 
 1.2 ความส าคัญ  

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 โดยเปิด
สอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนตามหลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ ปี พ.ศ. 2538 โดยก่อนหน้านั้น
ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีก่อน และสถาบันราชภัฏล าปางได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏล าปางในปี พ.ศ. 2547 โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ประเทศในลักษณะองค์รวมและเน้นหนักในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ตลอดจนมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมทุกๆ 5 ปี 
  ปัจจุบันการพัฒนาชุมชนมีแนวคิดหลักที่ส าคัญคือ การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) โดยการให้ความส าคัญในการวางรากฐานของ
ประชาชนในประเทศให้มีความรู้มีทักษะ มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุขและตาม
อัตภาพอย่างรอบด้าน การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ (Interdisciplinary and Integration) เสริมสร้างบรรยากาศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้วิธีคิดแบบองค์รวม โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน การปฏิบัติงานพ้ืนที่ในการวิจัยร่วมกับ
ท้องถิ่นโดยมีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับชุมชนตลอดจนงานบริการวิชาการด้วย     
จิตอาสาจึงมีความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ดังนั้นหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับและ
ตอบสนองความต้องการบุคคลากรด้านการพัฒนาชุมชนในภาครัฐ เอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมและ   
การพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น  
 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1) มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการด้านงานพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมชุมชน 
  2) มีทักษะในการประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการกับความรู้ที่มีอยู่จริงในชุมชนและความรู้
สมัยใหม่สู่การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนที่สมดุลกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและระบบนิเวศชุมชน  
  3) มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
  4) มีการบูรณาการทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 2.1 การบริหารหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1)ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 
2 )  ป รั บ เนื้ อหา วิ ช า ให้ มี ค ว า ม
ทันสมัยและเพิ่มวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและเพิ่มวิชาบังคับเฉพาะ
สาขาที่มีความจ าเป็นต้องใช้เมื่อไป
ประกอบอาชีพ 

ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
ทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

หลักฐาน 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ดัชนีชี้วัด 
คะแนนการประเมินหลักสูตร 

  
 2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
มีห้ อง เรี ยน ห้องท ากิ จกรรม    
การลง พ้ืนที่ ภ าคสนาม  และ
อุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน
ก า ร ส อ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร เ รี ย น      
การสอนภายในเวลาและนอก
เวลามีประสิทธิภาพ 

จัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียน และฝึก
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ดี 

หลักฐาน 
1)รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2)หนังสือขออนุญาตในการลง
พ้ืนที่ภาคสนาม/ชุมชน 
ดัชนีชี้วัด 
1)ระดับความพึงพอใจและความ
เ พียงพอต่ อสิ่ ง สนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
2)ระดับความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชา 

  
 2.3 การบริหารคณาจารย์ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ (การเรียนการสอน/ การ
วัดผล/การวิจัย)    

1) จัดอบรมอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2) จัดกิจกรรมจัดการความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพ 
3) จัดหาพ่ีเลี้ยงในการท าผลงาน

หลักฐาน 
1) รายงานประเมินโครงการ
พัฒนาอาจารย์ 
2) รายงานผลการจัดการความรู้ 
ดัชนีชี้วัด 
1 )  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ จ า ก        
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
วิชาการ การเรียนการสอน และ
การวิจัย 

 

การประเมิน โครงการ พัฒนา
อาจารย์ 
2) ระดับความส าเร็จการประเมิน
โครงการการจัดการความรู้ 
3) จ านวนผลงานวิชาการ จ านวน
ผลงานวิจัย 

 
 2.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั้ ง ท า ง ด้ า น
วิชาการ และอารมณ์ มีทัศนคติที่
ดี  จ ากการท ากิ จกรรมนอก
หลักสูตร  ฯลฯ 

1) ก าหนดช่องทางการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
2) จัดให้มีการท ากิจกรรมจิตอาสา
ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา/
นอกศาสตร์ 

 

หลักฐาน 
1) รายงานการเข้าพบอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
2) ผลการประเมินการท ากิจกรรม
จิตอาสาของนักศึกษา 
ดัชนีชี้วัด 
1) ระดับคะแนนการประเมิน
กิจกรรมการรับค าปรึกษาโดย
นักศึกษา  
2) ระดับคะแนนการประเมินการ
ท ากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 

 
 2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต  
ต่อคุณภาพบัณฑิต  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ผลิตบัณฑิตมีความรู้ และทักษะที่
สมดุลตามความต้องการของ
นายจ้าง/ผู้ ใช้บัณฑิตและแนว
ทางการพัฒนาประเทศ 
 

1) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิตและแนวทางการพัฒนา
ประเทศ  
2) ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับผล
การส ารวจ 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/
ผู้ใช้บัณฑิต และแนวทางการ
พัฒนาประเทศ  
2) รายงานการผลส ารวจความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
3) รายงานการผลส ารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ดัชนีชี้วัด 
1) ระดับค่า เฉลี่ ยของผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
2)  ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อหลักสูตร 
3 )  ระดับความพึงพอใจผู้ ใ ช้
บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติโดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักศึกษาแต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี่   
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
     ในและนอกเวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
     ในและนอกเวลาราชการ 
  ภาคฤดูร้อน  จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน– พฤษภาคม 
     ในและนอกเวลาราชการ 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
  2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
  2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม และการท างานร่วมกับองค์กร

ชุมชน 
  2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าใหม่ของสาขาวิชาและการจัดอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   
  2.4.2 ฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม และการท างานร่วมกับองค์กรชุมชน 

2.4.3 จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 

ภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 20 20 

 

รวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
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จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา  900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  96,000 192,000 288,000 384,000 384,000 

รายรับบุคลากร/เงินเดือน 3,387,000 3,454,740 3,523,775 3,594,251 3,666,136 

รวมรายรับ 4,383,000 5,446,740 6,511,775 7,578,251 7,650,136 
  
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,387,000 3,454,740 3,523,775 3,594,251 3,666,136 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 697,200 1,394,400 2,091,600 2,788,800 2,788,800 

รวม (ก) 4,084,200 4,849,140 5,615,375 6,383,051 6,454,936 
 ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 99,600 199,200 298,800 398,400 398,400 

รวม (ข) 99,600 199,200 298,800 398,400 398,400 
รวม (ก) + (ข) 4,183,800 5,048,340 5,914,175 6,781,451 6,853,336 

จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 69,730 42,070 32,857 28,256 28,556 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 บังคับ เลือก หน่วยกิต 
   1. กลุ่มสาระผู้มีความรอบรู้  6 6 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 6 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
     

3 6 หน่วยกิต 

รวม 12 18 หน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ 
    2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา     ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ 
         2.1.1 วชิาบังคับ    51 หน่วยกติ 
         2.1.2 วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ 
    2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสรายวิชา 
   การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชา
ของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 
  เลขตัวที่ 1-3 หมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 

 
  
 
  

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมูว่ิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 
 

ล าดับก่อนหลัง 
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 3.1.3.2 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียน 
   รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางแต่ละรายวิชาก าหนดจ านวน  
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวน ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วย
ตัวเอง โดยใช้สัญลักษณ์ น (ท-ป-อ) 
  น    หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
  ท    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
  ป    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
  อ   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
และมีวิธีก าหนดดังนี้ 
 (ก) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า         
15 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 (ข) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงและศึกษา
ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 (ค) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ         
ภาคการศึกษาภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 (ง) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
 3.1.3.3 ชื่อรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มสาระผู้มีความรอบรู้  

1.1 วิชาบังคับ   จ านวน 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
9011211 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่  

Thai for New Generation Careers 
3 (2-2-5) 

9011512 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับการสื่อสารสมัยใหม่ 
Basic English for Modern Communication 

3 (2-2-5) 

 
1.2 วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้านต่างๆ ดังนี้  

- ด้านภาษา จ านวน  3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
9011210 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Thai for Communication in Daily Life 
3 (3-0-6) 

 
9011311 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน       

Chinese for Communication in Daily Life                               
3 (2-2-5) 

9011412 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Vietnamese for Communication in Daily Life                                               

3 (2-2-5) 
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9011513 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับ  
English for  Standardized Tests 

3 (2-2-5) 

9011515 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
English for Specific Purposes 

3 (2-2-5) 

9011613 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
French for Communication in Daily Life 

3 (2-2-5) 

9011914 ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
Burmese for Communication in Daily Life 

3 (2-2-5) 

 
- ด้านวิชาการเป็นผู้มีความรอบรู้ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 3 หน่วยกิต               

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

9012111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
Cross-culture Communication 

3 (2-2-5) 

9022116 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัย 
Contemporary History and Culture 

3 (3-0-6) 

9022419 จริยธรรมกับชีวิต  
Ethics and Life 

3 (3-0-6) 

9022918 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตในความปกติใหม่  
21st Century Skills for New Normal 

3 (3-0-6) 

9032115 ศาสตร์องค์รวมแห่งการบ ารุงรักษาครัวเรือนด้วยวิถีแห่งความพอเพียง  
Holistic Science in Household Maintenance by Sufficiency 
Approaches 

3 (2-2-5) 

9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการประกอบธุรกิจส าหรับคนรุ่นใหม่   
Investment Analysis and Business Operation for Young 
generation 

3 (2-2-5) 

9052112 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Agricultural Innovation for life-quality Development 

3 (2-2-5) 

9052113 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์  
Scientific Literacy 

3 (2-2-5) 

 
2. กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  

2.1 วิชาบังคับ            จ านวน 3 หน่วยกิต  
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 
Social Engineer Skills 

3 (2-2-5) 
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2.2 วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้านต่าง ๆ ดังนี้  
- ด้านทักษะเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะศตวรรษที่ 21 และด้านการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ   

เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม จ านวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
Creative Thinking 

3 (3-0-6) 

9032012 ศาสตร์การต่อรอง 
Science of Negotiation 

3 (3-0-6) 

9032013 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 
Circular Economy Lifestyle for the 21st Century 

3 (2-2-5) 

9052111 พลังงานทางเลือกสมัยใหม่ 
Modern Alternative Energy 

3 (3-0-6) 

  
-ด้านรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล และด้านการเรียนรู้และปรับใช้

เทคโนโลยี  จ านวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

9012211 การน าเสนอมืออาชีพ  
Pitching Technique 

3 (2-2-5) 

9032411 ธุรกิจออนไลน์  
Online Business 

3 (2-2-5) 
 

9032412 ธุรกิจสตาร์ทอัพ    
Startup Business 

3 (2-2-5) 
 

9042211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
Environmental Science and Local Wisdom 

3 (2-2-5) 

9042315 อีสปอร์ต  
Electronic Sports 

3 (2-2-5) 
 

9052712 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  
Information Technology in Digital Age 

3 (2-2-5) 
 

9052713 ทักษะการรู้ดิจิทัล   
Digital Literacy Skills 

3 (2-2-5) 

 
 3. กลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

3.1 วิชาบังคับ จ านวน  3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต 
Active Citizenship and Anti-Corruption 

3 (2-2-5) 
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3.2 วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้านต่างๆดังนี้  
- ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ด้านทักษะการท างานเป็นทีม และด้านการมีจิตอาสา 

จ านวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา                        ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

9021911 การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นมืออาชีพ 
Self-Development for Professionalism 

3 (2-2-5) 

9022311 ชีวิตกับสุนทรียะ 
Life and Aesthetics 

3 (3-0-6) 

9022312 วรรณนิทัศน์ 
Literature Review 

3 (2-2-5) 

9022313 สังคีตวิจักษ์ 
Music Appreciation 

3 (3-0-6) 

9022612 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 
Lanna Society and Culture 
 

3 (3-0-6) 

-ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และด้านความฉลาดทาง
สุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา                       ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
9032912 วัยใสใจสะอาด 

Youngster with Good Heart 
3 (3-0-6) 

9032913 กฎหมายและความเป็นพลเมืองไทย  
Laws and Thai Citizenship 

3 (3-0-6) 

9032914 ความเป็นไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก  
Thai Civilization and Global Citizen 

3 (3-0-6) 

9051213 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Exercise for Health and Wellness Development 

3 (2-2-5) 

9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุคดิจิทัล 
Health and Intelligence Living in Digital Age 

3 (3-0-6) 

9052312 โภชนาการเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
Nutrition for Promotion of Health 

3 (2-2-5) 

9052313 การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น 
Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 

3 (3-0-6) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   85  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า   78   หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาบังคับ  จ านวน 51 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                    ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2581101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 

Theories and Principles of Community Development 
3 (3-0-6) 

2581102 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Introduction to Sociology and Anthropology 

3 (3-0-6) 

2581201 การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและกลุ่ม 
Competency Development of Personal and Group    

3 (2-2-5) 

2582203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
Local Wisdom for Community Development 

3 (3-0-6) 

2582401
  

ชุมชนศึกษา 
Community Studies  

3 (2-2-5) 

2582402 เศรษฐกิจชุมชน  
Community Economy  

3 (3-0-6) 

2582405 นวัตกรรมชุมชน 
Community Innovation 

3 (2-2-5) 

2582404 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม 
Holistic Community Enterprise for Development  

3 (2-2-5) 
 

2583203
  

เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่น 
Learning Network in Local Development 

3 (3-0-6) 

2583301
  

องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา   
Local Organization and Development 

3 (2-2-5) 
 

2583303 การพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development 

3 (3-0-6) 

2583401
  

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
Community Resources Management for Self-Reliance 

3 (2-2-5) 

2583901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Social Science Research Methodology 

3 (2-2-5) 

2583902 การวิจัยภาคสนาม 
Field Research 

3 (2-2-5) 

2584201 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
Strategic Program Planning and Development 

3 (2-2-5) 

2584901
  

การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 
Project Management and Seminar on Community 
Development Task 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา                    ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2551107 การเมืองการปกครองไทย 

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

 
 
 2.1.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา                    ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2511301 จิตวิทยาสังคม 

Social Psychology 
3 (3-0-6) 

 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย 

Thai Public Administration System 
3 (3-0-6) 

2562506 กฎหมายปกครอง  
Administrative Law 

3 (3-0-6) 

2581302 เทคโนโลยีและการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน 
Technology and Communication for Community Development 

3 (2-2-5) 
 

2582302  สันติวิธีศึกษา  
Peace Studies  

3 (3-0-6) 

2582303 สุขภาวะชุมชน 
Community Well-Being 

3 (2-2-5) 

2583201 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Development 

3 (2-2-5) 

2583204 สิทธิชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
Community Rights for Development 

3 (3-0-6) 

2583305 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
Community Tourism Management   

3 (2-2-5) 

2583406 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
Social Welfare and Social Work  

3 (2-2-5) 

2583504 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 
Comparative Community Development 

3 (2-2-5) 

2584101 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Concepts and Theories of Social Development 

3 (3-0-6) 

2584301 
 

นโยบายสังคมเพ่ือการพัฒนา 
Social Policy for Development 

3 (2-2-5) 

2584303 วัฒนธรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Food Culture and Social Changes 

3 (2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า  7   หน่วยกิต 
                             
 

ให้เลือกเพียงกลุ่มวิชาเดียว    7     หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

รหัสวิชา 
2584801 

                    ชื่อวิชา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 
Preparation for Professional Experience in Community 
Development 

น (ท-ป-อ) 
2 (90) 

2584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 
Field Experience in Community Development 
 

5 (450) 

 2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
2584891 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 

Cooperative Education Preparation in Community 
Development 

1 (45) 

2584892 สหกิจศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 
Cooperative Education in Community Development 

 6 (640) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี  1   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 

2581102 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 (3-0-6) 
2551107 การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) 
2581201 การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและกลุ่ม 3 (2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี  1   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 5 3 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 6 3 

2581101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) 
……………………. วิชาเลือก (1) 3  
……………………. วิชาเลือกเสรี (1) 3 

รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3 

2582401 
2582402 

ชุมชนศึกษา  
เศรษฐกิจชุมชน  

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

……………………. วิชาเลือก (2)  3  
……………………. วิชาเลือก (3) 3  

รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 10 3 

2582203 
2582405 
2582404 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

นวัตกรรมชุมชน 

การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม 

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

……………………. วิชาเลือก (4) 3 
รวม 18 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

2583301 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 3 (2-2-5) 
2583303 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) 
2583401 การจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 3 (2-2-5) 
2583901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 

……………………. วิชาเลือก (5) 3  
……………………. วิชาเลือก (6) 3  

รวม 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

2583203 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่น        3 (3-0-6) 
2583902 การวิจัยภาคสนาม                                    3 (2-2-5) 

……………………. วิชาเลือก (7) 3 
……………………. วิชาเลือก (8) 3  
……………………. วิชาเลือก (9) 3  

รวม 15 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

2584201 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนา 3 (2-2-5) 
2584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 2 (90) 
2584901 การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 

……………………. วิชาเลือกเสรี (2) 3 
รวม 11 

 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

2584201 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนา 3 (2-2-5) 
2584891 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 1 (45) 
2584901 การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 

……………………. วิชาเลือกเสรี (2) 3 
รวม 10 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

2584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 5 (450) 
รวม 5 

 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

2584892 สหกิจศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 6 (640) 
รวม 6 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
จ านวน 
ผลงาน 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สปัดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ทาง

วิชาการ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางสาววิไลลกัษณ์  พรมเสน 
รองศาสตราจารย์ 
   5-5602-90007-xx-x 

ศศ.ม. (สังคม
วิทยาประยุกต์) 
ศศ.บ.  
(การพัฒนา
ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันราชภฏัล าปาง 
 

2548 
 

2542 

1 12 12 12 12 12 

2. นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5101-01029-xx-x 

ศศ.ม.  
(การพัฒนา
สังคม) 
ศศ.บ.  
(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2553 
 
 

2548 

2 12 12 12 12 12 

3. นางสาวขตัติยา ขัติยวรา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5499-00068-xx-x 

ศศ.ม.  
(การพัฒนา
สังคม) 
วท.บ.  
(สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2547 
 
 

2542 

3 12 12 12 12 12 

4. นายธนุพงษ์ ลมออ่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-6399-00014-xx-x 

ศศ.ม.  
(การพัฒนา
สังคม) 
ศศ.บ.  
(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2554 
 
 

2548 

2 12 12 12 12 12 

5. นางสาวปวีณา   
งามประภาสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5404-00840-xx-x 

พช.ม.  
(การพัฒนา
ชุมชน) 
วท.บ.  
(สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 
 
 

2546 

5 12 12 12 12 12 

 
 3.2.2   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
จ านวน 
ผลงาน 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สปัดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ทาง

วิชาการ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางสาววิไลลกัษณ์  
พรมเสน 
รองศาสตราจารย์ 
5-5602-90007-xx-x 

ศศ.ม. (สังคม
วิทยาประยุกต์) 
ศศ.บ.  
(การพัฒนา
ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันราชภฏัล าปาง 
 

2548 
 

2542 

1 12 12 12 12 12 

2. นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.  
(การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

2553 
 

2 12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
จ านวน 
ผลงาน 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สปัดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ทาง

วิชาการ 2565 2566 2567 2568 2569 

3-5101-01029-xx-x สังคม) 
ศศ.บ.  
(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
2548 

3. นางสาวขตัติยา ขัติยวรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5499-00068-xx-x 

ศศ.ม.  
(การพัฒนา
สังคม) 
วท.บ.  
(สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2547 
 
 

2542 

3 12 12 12 12 12 

4. นายธนุพงษ์ ลมออ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-6399-00014-xx-x 

ศศ.ม.  
(การพัฒนา
สังคม) 
ศศ.บ.  
(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2554 
 
 

2548 

2 12 12 12 12 12 

5. นางสาวปวีณา   
งามประภาสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5404-00840-xx-x 

พช.ม.  
(การพัฒนา
ชุมชน) 
วท.บ.  
(สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 
 
 

2546 

5 12 12 12 12 12 

6. นางสาวปิยรัตน์   
วงศ์จุมมะล ิ
อาจารย์ 
3-5603-00271-xx-x 
 

ศศ.ม. 
(ยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 
ศศ.บ. 
(การพัฒนา
ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2551 
 
 

2538 

3 12 12 12 12 12 

7. นางสาวอมาพร ปวงรังษี 
อาจารย์ 
3-5701-01284-xx-x 

 พช.ม.  
(การพัฒนา
ชุมชน) 
ศศ.บ.  
(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2551 
 
 
2547 

4 12 12 12 12 12 

 
 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 

1. นางสาวอัญธชิา รุ่งแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-5601-00134-xx-x 

ร.ม. 
(การเมอืงและการปกครอง) 
ศศ.บ.  
(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 
 

2544 

2. นายณัฐพงษ์ คนัธรส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1-5099-00089-xx-x 

ร.ม. 
(การเมอืงและการปกครอง) 
ร.บ.  
(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2552 
 

2549 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา) 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดให้นักศึกษาฝึกภาคสนามเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา     
ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจะมีคณาจารย์ในสาขาวิชา       
ออกนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ และมีการประสานงานกับพี่เลี้ยงเป็นระยะ หลังจากฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว ก็ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็น
รูปเล่มและน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอผล
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
      สหกิจศึกษาเป็นการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทางสาขาวิชาในการ
ร่วมมือกันพัฒนานักศึกษาในส่วนของการฝึก และการท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน โดยมีอาจารย์
นิเทศนักศึกษาและพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานคอยดูแล และติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ     
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและ
บริบทของชุมชน สังคม  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเป็นเครื่องมือในกระบวนการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม องค์กร ชุมชนและสังคมได้ 
 4.1.5 รู้จักแก้ปัญหา มีความกล้าในการแสดงออก มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้น า และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการด าเนินงานได้จริง 
 4.1.6 สามารถท าการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคสนามตามหลักการพัฒนาชุมชน 
 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 4 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  โครงงานในโครงสร้างหลักสูตร เป็นลักษณะของโครงการในรายวิชา “บริหารจัดการโครงการและ
สัมมนาในงานพัฒนาชุมชน” ที่นักศึกษาสนใจและสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการพัฒนาชุมชนมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ และมีขอบเขตที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 สามารถท างานเป็นทีมและท างานร่วมกับชุมชนได้  
5.2.2 สามารถตั้งโจทย์โครงการศึกษาเอกเทศท่ีมาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ 
5.2.3 สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามได้           

อย่างเหมาะสม  
5.2.4 ความสามารถในการน าเสนองานและถอดบทเรียนในงานพัฒนาชุมชน 

 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษา 1 ของชั้นปีที่ 4 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต 
 
 5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร ต าราและวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
5.5.2 ผู้สอนจัดตารางเวลาการเข้าพบเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามงานของนักศึกษา 

 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 ประเมินข้อเสนอโครงการของนักศึกษา 
5.6.2 ประเมินผลการติดตามงาน และการส่งงานของนักศึกษา 
5.6.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และความก้าวหน้าของโครงการ 
5.6.4 ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานและจัดท ารูปเล่มรายงานหลังสิ้นสุดโครงการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเป็น
วิทยากรกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการ
ในงานพัฒนาชุมชนได้ 
 

ชั้นปีที่ 1 
จัดอบรมและฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านงานพัฒนาชุมชน      
โ ดย เตรี ยมคว ามพร้ อมสู่ ก า ร เป็ นนั ก พัฒนา                
เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ า นท า ง ด้ า น           
วิถีวัฒนธรรมชุมชน รวมไปถึงทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และงานพัฒนาชุมชน           
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
โดยการพูดน าเสนอในที่สาธารณะด้วยแผนที่
ความคิด (Mind Map) 
 
ชั้นปีที่ 2 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาในงานพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ทักษะและน าไปสู่การ
ว า ง แ ผ นกิ จ ก ร ร ม  โ ดย ใ ช้ เ ทค นิ ค วิ ท ย า ก ร
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Facilitator)  ใ น ก า ร จั ด เ ว ที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมิติทางสังคม  เศรษฐกิจ      
ภูมิปัญญาและการ พ่ึงตนเองของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค ์
 
ชั้นปีที่ 3 
ให้ศึกษาประเด็นหรือหัวข้อวิจัย (Research-Based 
Learning) ที่ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการ ในการค้นหาความต้องการ แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและการจัดการ
ความรู้ชุมชน  
 
ชั้นปีที่ 4 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบริหารจัดการ
โครงการด้านงานพัฒนาชุมชนโดยสามารถน าข้อมูล
มาวางแผนเพ่ือบริหารจัดการโครงการจากการถอด
บทเรียน (Project-Based Learning) น าไปสู่การ
ด าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรและชุมชน  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมด้าน 
ต่างๆ ดังนี้ 
1) มีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม 
แ ล ะจ ริ ย ธ ร ร ม  เ ช่ น  มี วิ นั ย        
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจ
ผู้อื่นและเข้าใจโลก 
2) มีความสามารถในการปรับวิถี 
ชีวิตในบริบทของสังคม เช่น รู้
และตระหนั ก ในสิทธิ  หน้ าที่ 
เสรีภาพ และเคารพกฎหมาย 
3) มีความสามารถจัดการปัญหา 
ทางคุณธรรมและจริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แ น ว คิ ด จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า 
(Contemplative Education) 
2) การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
3) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
4) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service-Learning) 
5) การแสดงบทบาทสมมติเป็น  
ผู้ วิพากษ์และผู้ ถู กวิพากษ์ ใน
ประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
6) การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหา 
และสถานการณ์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม มี วิ นั ย         
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ 
แต่งกายให้ถูกระเบียบ ความตรง
เวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรี ยนการส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินความรับผิดชอบ   
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ งานที่ ได้ รับมอบหมาย  
การวางแผนการท างาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผน 
3) ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์        
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับค าพูด
การท างานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเองและการยอมรับความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
4) ประเมินความขยันหมั่นเพียร 
แ ล ะ อ ด ท น พิ จ า ร ณ า จ า ก
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข ณ ะ เ รี ย น แ ล ะ        
ขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
ความกระตือรือร้นต่อการเรียน 
ไม่ท้อแท้ในการท างาน พยายาม
ค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นไม่ทิ้งงาน
กลางคัน การควบคุมอารมณ์ 
อดทนต่อการยั่วยุ การวิจารณ์ 
และการต าหนิ 
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5) ประเมินความเสียสละและมี
น้ าใจโดยพิจารณาจากพฤติกรรม 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ดูดาย การ
ให้ค าแนะน าแก่เพ่ือน การรู้จัก
รักษาสาธารณสมบัติ 
6) ประเมินความสุภาพและมี
สัมมาคารวะ โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมการให้ความเคารพแก่
คณาจารย์และผู้อาวุ โสการใช้
กิริยาและวาจาที่ เหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ การรักษา
มารยาทที่ดีทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ผู้ เ รี ย นค ว ร มี อ ง ค์ ค ว าม รู้ ใ น
สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบตระหนักรู้หลักการและ 
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และตระหนั กถึ ง ง านวิ จั ย ใน
ปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร ต่ อ ย อ ด     
องค์ความรู้ ดังนี้  
1) มีองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ รู้หลักการและ
ทฤษฏีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
2) สามารถน าองค์ความรู้ไปต่อ
ยอดในสาขาวิชาอ่ืนได้ 
3) สามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การบรรยาย  
2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research-Based Learning) 
4) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 
Learning) 
5) การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
6) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม 
(Constructivism) 
7) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง (Self-Study) 
8) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
9) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service-Learning) 
 
 

 
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที ่
นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนงานหรือ
โครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอใน
ชั้ น เ รี ย น โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก
ประเด็นที่นักศึกษาอภิปรายและ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ต่างๆที่ก าหนดให้ และพิจารณา
จากประเด็นที่นักศึกษาน าเสนอ
ทั้งในสถานะที่เป็นผู้วิพากษ์และผู้
ถูกวิพากษ์ 
 



 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 30 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา   
นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 
1) มีความสามารถในการสืบค้น
และมีทักษะในการวิ เคราะห์
สถานการณ์และข้อเท็จจริง 
2) มีทักษะในการประเมินข้อมูล 
หรือปัญหาที่ซับซ้อน 
3) มีความสามารถแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หรือใช้นวัตกรรมใน           
การแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต 
หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง 
ปัญญา   
1) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education) 
3) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research - Based Learning) 
4) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็น 
ฐาน (Problem - Based 
Learning) 
5) การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
6) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม 
(Constructivism) 
7) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง (Self - Study) 
8) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
9) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service - Learning) 

 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
1) การทดสอบ 
2) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่
นักศึกษาจัดท า 
3) ประเมินจากแผนงานหรือ
โครงการที่น าเสนอ 
4) ประเมินจากการน าเสนอใน
ชั้ น เ รี ย น  โ ดย พิ จ า รณาจ าก
พ ฤ ติ ก ร ร ม  ก า ร อ ภิ ป ร า ย 
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ต่ า ง ๆ ก า ร ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ       
เชิงวิพากษ์ โดยมีการประยุกต์
ความรู้ เ พ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ตลอดจนข้อโต้แย้งในสถานการณ์
ที่ก าหนดให้อย่างสร้างสรรค์ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มีส่วน
ช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาใน
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะ
เป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
 
 

 
 
 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แ น ว คิ ด จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า 
(Contemplative Education) 
 
2) การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

 
 
 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
1) ผู้สอนประเมินผู้เรียน โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในด้านภาวะผู้น า การบริหาร
จัดการ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
จิตอาสาและส านึกรักท้องถิ่น  
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2) มีทักษะการบริหารจัดการ
ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ แล ะวิ ธี ก า ร ใน         
การท างานร่ วมกับบุคคล อ่ืน              
แ บ่ ง ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ            
และติดตามผลการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงงาน 
3) มีทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนมีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนบน
พ้ืนฐานของเหตุผล และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนจนงานส าเร็จ 
4) มีจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งของ
สาธารณะสมบัติ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละให้แก่ส่วนรวม และเข้า
ร่วมท างานสาธารณประโยชน์โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
5) มีส านึกรักท้องถิ่นภาคภูมิใจ  
ในคว าม เป็ น ไทย รู้ จั ก รั กษ า
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
3) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research-Based Learning) 
4) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน 
(Service-Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผู้เรียนประเมินตนเอง โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม          
การท างานหรือปฏิบัติกิจกรรม
ต่ า ง ๆ  ใ น ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า        
การบริหารจัดการ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน จิตอาสาและส านึก
รักท้องถิ่น 
3) ผู้เรียนประเมินเพ่ือนร่วมงาน 
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในด้านภาวะผู้น า การบริหาร
จัดการ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
จิตอาสาและส านึกรักท้องถิ่น 
 

5. ด ้านท ักษะการว ิเ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ    
การใช้เทคโนโลยี 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์เ ช ิง ต ัว เ ล ข     
ก า ร สื ่อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล               

 
 
 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ         
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ตั ว เ ล ข            
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เ ล ข ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ใ ช้
เทคโนโลยีฯ 
2) ก า ร อ ภิ ป ร า ย วิ เ ค ร า ะ ห์

 
 
 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัว เลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตจริง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

ประมวลผล แปลความหมาย 
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
3) มี ทั กษะในการสื่ อ ส า รทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 

กรณีศึกษาและสถานการณ์ด้าน 
ต่างๆ 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education) 
4) การเรียนแบบเน้นการวิจัย
(Research - Based Learning) 
5) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - Based Learning) 
6) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม 
(Constructivism) 
7) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง (Self - Study) 
8) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
9) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service - Learning) 

 
2) การสั ง เกตพฤติกรรมการ
ท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
3) การประเมินจากผลการปฏิบัติ 
งานหรือกิจกรรม 
4) การสั ง เกตพฤติกรรมการ
น าเสนอและสื่อสารข้อมูล 
 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่ รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum Mapping) 
 จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังหน้า 33 
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายถึงรับผิดชอบหลัก   หมายถึงรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ ชื่อวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
1. กลุ่มสาระผู้มีความรอบรู้                   

 วิชาบังคับ                   
1 9011211 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพของคนรุ่น

ใหม่ 
                 

2 9011512 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับการสื่อสาร
สมัยใหม่ 

                 

 วิชาเลือก ด้านภาษา                  
3 9011210 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                  
4 9011311 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
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ที ่ ชื่อวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
5 9011412 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
                 

6 9011513 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับ                  
7 9011515 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง                  
8 9011613 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                  
9 9011914 ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
                 

 วิชาเลือก ด้านวิชาการเป็นผู้มีความรอบรู้ และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

                 

10 9012111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                    
11 9022116 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัย                  
12 9022419 จริยธรรมกับชีวิต                   
13 9022918 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตในความปกติใหม่                  
14 9032115 ศาสตร์องค์รวมแห่งการบ ารุงรักษาครัวเรือน

ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง  
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ที ่ ชื่อวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

15 9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจ ส าหรับคนรุ่นใหม่  

                 

16 9052112 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
17 9052113 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์                   
2. กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม                   

 วิชาบังคับ                  
1 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม                  
 วิชาเลือก ด้านทักษะเรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะศตวรรษที่ 21  

และด้านการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาสังคม 

                 

2 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์                  
3 9032012 ศาสตร์การต่อรอง                  
4 9032013 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
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ที ่ ชื่อวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
5 9052111 พลังงานทางเลือกสมัยใหม่                  

 วิชาเลือก ด้านรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทลั 
และด้านการเรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยี                  

6 9012211 การน าเสนอมืออาชีพ                  
7 9032411 ธุรกิจออนไลน์                  
8 9032412 ธุรกิจสตาร์ทอัพ                  
9 9042211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
10 9042315 อีสปอร์ต                  
11 9052712 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล                  
12 9052713 ทักษะการรู้ดิจิทัล                    
3. กลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง                    

 วิชาบังคับ                  
 
1 

 
9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต 
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ที ่ ชื่อวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
 วิชาเลือก ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม    

ด้านทักษะการท างานเป็นทีม และด้านการมีจิตอาสา 
                 

2 9021911 การพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นมืออาชีพ                  
3 9022311 ชีวิตกับสุนทรียะ                  
4 9022312 วรรณนิทัศน์                  
5 9022313 สังคีตวิจักษ์                  
6 9022612 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา                  

 วิชา เลื อก  ด้ านทั กษะความเป็ นพล เ มืองและ        
ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และด้านความ
ฉลาดทางสุขภาพ 

                 

7 9032912 วัยใสใจสะอาด                  
8 9032913 กฎหมายและความเป็นพลเมืองไทย                  
9 9032914 ความเป็นไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก                  
10 9051213 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
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ที ่ ชื่อวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
11 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุคดิจิทัล                  
12 9052312  โภชนาการเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ                  
13 9052313 การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น                  
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2.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย เคารพกฎเกณฑ์และ
มีความรับผิดชอบ ได้แก่ การมี
วินัย ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้ อบั งคับต่ า ง  ๆ  ของ
องค์กรและสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
2) มีความสื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 
ก า ร เ ค า รพ ในคุ ณค่ า แล ะ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตสาธารณะ ได้แก่ การมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ  เ สี ยสละ  เห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม   
 

 
1.2 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น ที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
1) การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
2) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
3) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service-Learning) 
4) การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 
Learning) 
6) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 

 
1.3 กลยุทธ์ การประเ มินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินจากพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับค าพูด การยอมรับข้อผิดพลาด 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้ค าแนะน า
แก่เ พ่ือน และรู้จักรักษาสาธารณะ
สมบัติ 
2) ประเมินจากพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกระเบียบ การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
ส่งงานตามก าหนด และมีแผนการ
ท างานอย่าเป็นระบบ 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม การแสดงข้อคิดเห็นและการเป็น
ผู้น ากลุ่ม 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการให้
เกียรติเพ่ือน และยอมรับข้อเสนอแนะ
จากครูผู้สอน 
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
6) ประเมินจากพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
7) ประเมินจากผลงานการค้นคว้าของ
นักศึกษาที่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  เข้ า ใจ ในหลั กการและ
ทฤษฎี ได้แก่ การมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     
รู้เข้าใจและสนใจที่จะพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทางด้าน
กระบวนการพัฒนาชุมชน  
2) น าหลักการและทฤษฎีไป

 
2 . 2  ก ลยุ ท ธ์ ก า รสอนที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การบรรยาย  
2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
อภิ ป ร า ยแลก เปลี่ ย นคว าม
คิดเห็น 
3) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research-Based Learning) 
4) การเรียนแบบเน้นปัญหา 
เ ป็ น ฐ า น  (Problem-Based 

 
2 .3 กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้าน
ต่างๆ คือ  
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 
3) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่
นักศึกษาจัดท า 
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ประยุกต์ ได้  ได้แก่สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการชุมชน 
และสังคม  รวมทั้งประยุกต์ใช้
ความรู้   ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์  
ออกแบบ  ปรับปรุงและ/หรือ
พัฒนาชุมชนตามแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาชุมชนได้ 
3 )  เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ผสมผ ส านค ว ามรู้ ใ น ง า น
พัฒนาชุมชนกับศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องได ้

Learning) 
5 ) ก า ร เ รี ย น แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
(Cooperative Learning) 
 

4) ประเมินจากแผนงาน/โครงการที่
น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอในชั้น
เรียนโดยพิจารณาจากประเด็นที่
นักศึกษาอภิปรายและวิ เคราะห์
ปัญห าและสถานกา รณ์ ต่ า งๆที่
ก าหนดให้และพิจารณาจากประเด็น
ที่นักศึกษาน าเสนอทั้งในสถานะที่
เป็นผู้วิพากษ์และผู้ถูกวิพากษ์ 
6 ) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการที่ รั บนั กศึ กษาไป
ฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 

 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
1) คิดวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทัน 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้น ข้อมูล 
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น วารสาร 
นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ งานวิจัย 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้
ใ น ก า ร แก้ ไ ขปั ญห า อย่ า ง
สร้างสรรค์  
2) บูรณาการความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ได้แก่ สามารถ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุป
และอภิปรายผล ประเด็น
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและองค์กร สามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับชุมชนและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

 
3.2 กลยุทธ์การสอน ที่ใช้ใน
การพัฒนาการ เ รี ยนรู้ ด้ าน
ทักษะทางปัญญา  
1) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
อภิ ป ร า ยแลก เปลี่ ย นคว าม
คิดเห็น 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education) 
3) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research - Based Learning) 
4) การเรียนแบบเน้นปัญหา  
เป็นฐาน (Problem - Based 
Learning)     5) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 
 

 
3.3 กลยุทธ์ การประเ มินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) การทดสอบ 
2) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่
นักศึกษาจัดท า 
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก แ ผ น ง า น ห รื อ
โครงการที่น าเสนอ 
4) ประเมินจากการน าเสนอในชั้น
เรียนโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
อภิปราย   วิ เคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงวิพากษ์ โดยมีการประยุกต์ความรู้
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อ
โต้แย้งในสถานการณ์ที่ก าหนดให้
อย่างสร้างสรรค์ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ 
1) เคารพความคิดเห็นของ
ต น เ อ ง แ ล ะ ผู้ อ่ื น  ไ ด้ แ ก่ 
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ สามารถท างาน
เป็นทีมได้ 
2) ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ ได้แก่ สามารถ
ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
สามารถ เป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม แสดง
ป ร ะ เ ด็ น ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข
สถานการณ์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
3) รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม ได้แก่ การมีจิตอาสา 
มี ค ว ามรั บผิ ดชอบ ในกา ร
ก ร ะ ท า ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบการ พัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
1)  ก า ร เ รี ย น แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
(Cooperative Learning)  
2) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research - Based Learning) 
3) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็น
ฐาน (Problem - Based 
Learning) 
4) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
5) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service - Learning) 
 

 
 
 
4.3 กลยุทธ์ การประเ มินผลการ
เรียนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1 )  ผู้ ส อนประ เ มิ น ผู้ เ รี ย น  โ ด ย
พิจารณาจากพฤติกรรมการท างาน
หรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในด้าน
ภาวะผู้น า การบริหารจัดการ การ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน จิตอาสาและ
ส านึกรักท้องถิ่น 
2 )  ผู้ เ รี ย น ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง           
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ด้านภาวะผู้น า การบริหารจัดการ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน จิตอาสาและ
ส านึกรักท้องถิ่น 
3) ผู้ เรียนประเมินเพ่ือนร่วมงาน    
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ด้านภาวะผู้น า การบริหารจัดการ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน จิตอาสาและ
ส านึกรักท้องถิ่น 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ป ร ะมวลผล ข้ อมู ล  ไ ด้ แ ก่ 
สามารถแนะน าประเด็นการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ท า ง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิ ติ ป ร ะยุ ก ต์ ต่ อปั ญห าที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  มี
ทักษะในการใช้ เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับการใช้สถิติ
เ บื้ อ ง ต้ น  ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
2)  การสื่ อสารและสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 )  ก า ร อภิ ป ร า ย วิ เ ค ร า ะห์
กรณีศึกษาและสถานการณ์ด้าน
ต่างๆ 
3) การเรียนแบบเน้นการวิจัย 
(Research - Based Learning) 
4) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - Based Learning) 
5) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้         
ด้วยตนเอง (Self - Study) 
6) การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work - Based Learning) 
7) การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชน 
(Service - Learning) 

 
 
 
5.3 กลยุทธ์ การประเ มินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินจากการประยุกต์ ใช้
ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ไขสถานการณ์
ในชีวิตจริง 
2) การสังเกตพฤติกรรมการท างาน
หรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
3) การประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรม 
4) การสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
และสื่อสารข้อมูล 
 
 

       
  2.2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังหน้า 43 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

หมายถึงรับผิดชอบหลัก   หมายถึงรับผิดชอบรอง 
 

ที่ รายวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาบังคับ 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
1 2581101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนา

ชุมชน               

2 2581102 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 

              

3 2581201 การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลและกลุ่ม 

              

4 2582203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 

              

5 2582401 ชุมชนศึกษา               
6 2582402 เศรษฐกิจชุมชน                
7 2582405 นวัตกรรมชุมชน                
8 2582404 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแบบองค์รวม 
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ที่ รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาบังคับ 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
9 2583203 เครือข่ายการเรียนรู้ในงาน

พัฒนาท้องถิ่น 
              

10 2583301 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา                 
11 2583303 การพัฒนาที่ยั่งยืน               
12 2583401 การจัดการทรัพยากรชุมชน

เพื่อการพึ่งตนเอง 
              

13 2583901 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เบื้องตน้ 

              

14 2583902 การวิจัยภาคสนาม               
15 2584201 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

และการพัฒนา 
              

16 2584901 การบริหารจัดการโครงการและ
การจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 

              

17 2551107 การเมืองการปกครองไทย               
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ที่ รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเลือก 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
1 2511301 จิตวิทยาสังคม               
2 2551301 ระบบบริหารราชการไทย               
3 2562506 กฎหมายปกครอง               
4 2581302 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

กับการพัฒนาชุมชน 
              

5 2582302 สันติวิธีศึกษา                 
6 2582303 สุขภาวะชุมชน               
7 2583201 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์               
8 2583204 สิทธิชุมชนเพื่อการพฒันา               
9 2583305 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน               
10 2583406 สวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
              

11 2583504 การพฒันาชมุชนเปรียบเทยีบ               
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ที่ รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 2584101 แนวคิดและทฤษฎี       
การพัฒนาสังคม 

              

13 2584301 นโยบายสังคมเพื่อการ
พัฒนา 

              

14 2584303 วัฒนธรรมอาหารและการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

              

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

              

1 2584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 

              

2 2584802 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ด้านการพฒันาชุมชน 

              

3 2584891 การเตรียมสหกิจศึกษาด้าน
การพัฒนาชุมชน 

              

4 2584892 สหกิจศึกษาด้านการพัฒนา
ชุมชน 
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2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถพูดน าเสนอในที่สาธารณะด้วยแผนที่ความคิด มีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

วิถีวัฒนธรรมชุมชน รวมไปถึงทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และงานพัฒนา
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

2 นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและการพ่ึงตนเองของชุมชนอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งมี
ความรู้ ทักษะการใช้วิธีวิทยาในงานพัฒนาชุมชน ไปสู่การวางแผน และจัดกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน  

3 นักศึกษาสามารถท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งมทีักษะการคิดวิเคราะห์และบูรณาการ
ในการค้นหาความต้องการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่ งยืนและ         
การจัดการความรู้ชุมชน 

4 นักศึกษาสามารถบริหารจัดการโครงการ สามารถน าข้อมูลมาวางแผน ถอดบทเรียน 
รวมทั้งมีความพร้อมในการท างานด้วยตนเองและมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกรายวิชาเพ่ือท าการทวนสอบร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
 2.2 หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะฯ  
 2.3 หลักสูตรก าหนดผู้สอน และจัดท าเอกสาร มคอ.3 โดยผู้สอนก าหนดการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ลงใน มคอ.3 หมวดที่ 7 ข้อที่ 4 โดยอธิบายกระบวนการที่ใช้ในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ทวนสอบจากการสังเกต การสอบ/เก็บคะแนน การ
ประเมินรูปแบบต่างๆ และการสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะวิชา 
 2.4 ผู้สอนสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยจัดท าแบบรายงาน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องรายละเอียดการทวน
สอบว่าสอดคล้องกับ มคอ.2 หรือไม่ จากนั้นจัดท าแบบตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาเพ่ือตรวจสอบวิธีการทวนสอบของผู้สอน ก่อนการเขียนลงใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อที่ 7        
โดยอธิบายผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยระบุวิธีการและผล เช่น ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้วิธีการใดทวนสอบ ให้คะแนนอย่างไร ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 
 2.5 หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สอน
ในเอกสาร มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อที่ 4 กับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 2 
มีความตรงกันหรือไม่ 
 2.6 ตรวจสอบจ านวนรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบว่าผู้สอนด าเนินการครบทุกรายวิชาหรือไม่ 
 2.7 ตรวจสอบรายละเอียดการทวนสอบ เช่น แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ระดับรายวิชา แบบตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและการเขียนรายละเอียดผล
การทวนสอบในมคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 เรียนครบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 3.2 มีค่าระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2 .00 จากค่าระดับคะแนน 
4.00 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย บทบาท
หน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
การเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาองค์ความรู ้
 1.3 จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ด้านการเรียนการสอนและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
  1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลและการวิจัย ตลอดจนพัฒนาทักษะทางภาษา 
  2) สนับสนุนงบประมาณการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและ
ทักษะทางภาษา 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
  2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือบูรณาการการเรียนการ
สอนและสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  4) จัดงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การศึกษา
ต่อและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
 1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 
1.4 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องด าเนินการข้อที่ 1-5 ครบทุกตัว ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการหลักสูตร 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตร 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

 
 2. บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
5 ด้านคือ  

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  ด้านความรู้  
  ด้านทักษะทางปัญญา  
  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
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    2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประการที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได้  
 
 3. นักศึกษา 
  3.1 การก าหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

  หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
  3.1.1 ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา 

  การรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมและเห็นชอบตรงกันให้เปิดรับนักศึกษาจ านวน 60 คน ก่อนส่งแผนการรับแก่              
คณะ เพ่ือเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ ก่อนส่งให้แก่มหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาของ               
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   3.1.2 คุณสมบัตินักศึกษา  
   หลักสูตรฯมีการก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียน โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   2) เป็นผู้มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2564 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
   3.1.3 การรับนักศึกษา 
   1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือสร้างการรับรู้ของผู้สนใจเข้าศึกษา 
    1.1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
    1.2) สร้างการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั่วไปทราบถึงการรับสมัครนักศึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของหลักสูตร 
   2) กระบวนการรับนักศึกษา การรับนักศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    2.1) รับตรง   
    2.2) การสอบคัดเลือก  
     ก าหนดเครื่องมือการสอบวัดความรู้ โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา  
   3) กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
    3.1) รับตรง คือ อาจารย์แนะแนวของสถานศึกษาเป็นผู้ท าการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
    3.2) สอบคัดเลือก คือ สอบข้อเขียนทุกหลักสูตรสอบความรู้พ้ืนฐาน โดยหลักสูตร
จัดส่งอาจารย์ท าหน้าที่คุมสอบ 
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  3.1.4 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  หลักสูตรวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยใช้รายละเอียดจาก มคอ.2 
ว่าด้วยปัญหาแรกเข้าของผู้เรียนมาใช้เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาดังนี้ 
    1) ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าใหม่ของสาขาวิชา จัดอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน    
    2) มีการฝึกทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม และการท างานร่วมกับ
องค์กรชุมชน 
    3) พัฒนาทักษะทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
 
 3.2 การก าหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 
   3.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียน โดยพิจารณาจากอาจารย์ประจ าที่มีความพร้อมในด้านเวลา มี
ทัศนคติที่ดีในการศึกษา เป็นผู้รับฟังความคิดเห็น และสามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้ดี 
    2) ประธานหลักสูตรได้เสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ากลุ่มเรียน  
   3.2.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาจาก การสัมภาษณ์/สังเกต/
แบบสอบถาม/แบบวัด/แบบประเมิน และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัดท าแฟูมประวัตินักศึกษา 

2) แนะน ากิจกรรมด้านหลักสูตร การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร 

3) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว วิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้า      
การท างานพิเศษระหว่างเรียน การเลือกอาชีพ 

4) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
5) แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ 

  3.2.3 ก าหนดการติดต่อ/เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  1) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ในแต่
ละภาคการศึกษา  
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามตารางการเข้าพบ เพ่ือเป็นการปรึกษา
ปัญหาของนักศึกษา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการเรียน การท ากิจกรรม และการปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
  3) อาจารย์ที่ปรึกษามีการบันทึกค าปรึกษาตามระบบที่ปรึกษาออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยน าเสนอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือทราบ 
  4) ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตาราง
การท างานได ้
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  5) ในกรณีพิเศษที่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือเป็นปัญหาเรื้อรัง อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมกับหลักสูตรจะนัดพบนักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าวพบ เพ่ือขอข้อมูลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด  
  6) นักศึกษามีการบันทึกค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบที่ปรึกษา
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
 3.3 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆได้ โดยเฉพาะเรื่องวิชาการ 
และมีกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณเ์หล่านั้น เช่น ในกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ผลคะแนน
และเกรด สามารถยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ต่อรองคณบดีฝุายวิชาการเพ่ือ
ขอให้พิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของคะแนนให้แก่นักศึกษา เป็นต้น 
 
 4. อาจารย ์
  4.1 การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหาร
อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) สาขาวิชาส ารวจความต้องการอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   2) น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวาระเพ่ือพิจารณาอัตราก าลัง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     3) สาขาท าบันทึกเสนอขออัตราก าลังต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ
หรือไม่อนุมัต ิ
   4) กรณีไม่อนุมัติให้ยุติและรอการเสนอใหม่ 
    5) กรณีอนุมัติมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
    6) มหาวิทยาลัยรับสมัครอาจารย์ และประกาศแจ้งผู้มีสิทธิสอบ ก าหนดวันเวลา และ 
สถานที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้อสอบเพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน 

7) หลักสูตรประชุมร่วมกันพิจารณาจัดท าข้อสอบความรู้เฉพาะทาง ส าหรับใช้สอบ 
คัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงตามที่สาขาวิชาต้องการ 

8) ด าเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัย 
9) สาขาวิชาตรวจสอบข้อสอบ/คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
10) มหาวิทยาลัยประกาศผล 
11) ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว ท าสัญญา/สาขาปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
12) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระพิจารณา เพ่ือการพิจารณาการ 

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรภายใน 90 วัน ภายหลังที่ต าแหน่งว่างลง 
13) หลักสูตรเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
14) มหาวิทยาลัยแจ้งต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 30 วัน 
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4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
 1) หลักสูตรจัดประชุม เพ่ือแจ้งเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์และผู้บริหาร เพ่ือให้อาจารย์
ประหลักสูตรมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเอง  
 2) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา  
 3) คัดเลือกรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน   

 4) ส าเนาค าอธิบายรายวิชากับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้สู่ 
รายวิชาให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ  

 5) หลักสูตรจัดประชุม ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้สอนในรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 

6) หลักสูตรจัดประชุม เพ่ือด าเนินจัดสรรงบประมาณงานวิจัยให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามแผนงบประมาณประจ าปี  

7) หลักสูตรจัดประชุม พิจารณาโครงการทางด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
8) หลักสูตรจัดประชุม พิจารณาโครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
9) หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการด าเนินงานตามแผนการจัดสรร

งบประมาณโครงการ มีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินกิจกรรมตาม โครงการต่างๆ ตามแผน
งบประมาณ กิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 10) หลักสูตรจัดประชุม ติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชาตามแผนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการทวนสอบรายวิชา และพิจารณาความสอดคล้องของภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับ
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (TOR) เพ่ือใช้ทบทวนภาระงานในส่วนที่ไม่สอดคล้องและพิจารณางานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ภาระงาน ก่อนด าเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะ/มหาวิทยาลัย  

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) หลักสูตรจัดประชุม เพ่ือส ารวจความต้องการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของตนเอง  
3) จัดส่งให้คณะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ 

ก่อนน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
4) หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับงานวิจัย ตามแผนงบประมาณปี  
5 ) หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร         

ในการเพ่ิมพูนความรู้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ    
การน าเสนอผลงาน 
 4.2 การรับอาจารย์ใหม่ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีระบบในการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้   
  1) หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ใหม่ที่ต้องการรับ คือ  
   1.1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นอันดับ
แรก และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์ เป็นอันดับรองลงมา  
   1.2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ ว ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
  2) การรับอาจารย์ใหม่ กรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องมีการประชุมและมีมติร่วมกันแล้ว
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ด าเนินงานเสนอความต้องการและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นกองการ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จึงจัดท าประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่ก าหนด  
  3) มหาวิทยาลัยฯ จัดท าประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และแต่งตั้ง
กรรมการออกข้อสอบวิชาเอก และกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานหลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน 
  4) การพิจารณาคัดเลือกจะมีการด าเนินการทั้งสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการคัดเลือก
และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  5) อาจารย์ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าพบคณบดี ประธานหลักสูตร เพ่ือรับแนวนโยบาย
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัด
การศึกษา  
  6) อาจารย์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ  
 4.3 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
  การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 1) พิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นอันดับ
แรก และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์ เป็นอันดับรองลงมา ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 2) การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทน กรรมการบริหารหลักสูตรเดิม 
ที่มีการลาออก หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องมีการประชุมและลงมติร่วมกันของกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีอยู่โดยจะต้องมีผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจะต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วันหลังจาก กรรมการบริหารหลักสูตรเดิมได้รับการอนุมัติให้ลาออก หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้
 3) ให้ประธานหลักสูตรจัดท า เอกสารเสนอ สภาวิชาการ /สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4) ให้กองบริการการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 5) เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยโดยกอง
บริการการศึกษาน าเสนอให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 
 4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  1) วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนด 
  2) วางแผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และการบริหาร
อาจารย์ของหลักสูตร ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
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พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของ
อาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ. 2557 
  3) มีการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ต้อง
จัดท าผลงานวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์และ
ผู้บริหาร พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอาจารย์ 
  4) มีการส่งเสริมให้พัฒนาอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจ่ายเงินรางวัลให้ผลงาน
วิชาการ ที่ใช้ขอต าแหน่งวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงิน
รางวัลส าหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 
  5) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้จัดท าแผนเพื่อจะพัฒนาตนเองและการศึกษาต่อ 
  6) การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอน 
การท าวิจัย การท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องเป็นไป
ตามสิทธิ และความต้องการ/ความสนใจของอาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน 
หรือสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 4.5 การก าหนดภาระงาน 
  1) มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือวางแผนการด าเนินงานประจ าปี ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และจัดท าแผนงบประมาณเสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ 
  2) การกระจายงาน/มอบหมายงานตามแผนการด าเนินงานให้กับอาจารย์ประจ า และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ภายใต้หลักความเหมาะสม ความเสมอภาคและความยุติธรรม โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกระบวนการการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆดังนี้ 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือออกแบบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ

ความคดิเห็นบัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แต่งตั้งอาจารย์บริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
4) อาจารย์บริหารหลักสูตรจัดประชุม โดยมีวาระการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรแทรกระหว่างการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินที่ได้จากผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย 
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5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแสดงความคิดเห็น ร่วมกันออกแบบ ปรัชญา 
วัตถุประสงค์ รายวิชา ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน และเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ก่อนการแบ่งรายวิชาเพ่ือช่วยกันปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาแต่ละวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันออกแบบโครงสร้างของหลักสูตร ในสาระ 
การเรียนประกอบด้วยวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาฝึกประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 121 หน่วยกิต 

7) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการเรียนของหลักสูตร       
จากข้อเสนอแนะของ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันจัดท าเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการคณะ เพ่ือส่งต่อยังสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และสกอ.ต่อไป  
  5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีการปรับปรุงสาระรายวิชาเพ่ือให้เกิดความทันสมัย     
โดยเลือกใช้ข้อมูลที่มีความทันสมัยจากข้อเสนอแนะจากความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึง
ความรู้ใหม่ ๆ ที่อาจารย์ค้นพบ จากนั้นทางหลักสูตรจะให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยจัดท า มคอ.3 ที่สอดคล้องกับความทันสมัยของรายวิชานั้นๆ  
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ การก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนใน
ระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังนี้ 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
  5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4)         
การจัดการเรียนการสอน 

  1) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาจ านวนรายวิชาที่หลักสูตรได้รับมอบหมายให้ 
ด าเนินการสอน แบ่งรายวิชาเป็นโหลดภาระงานก่อน และน ามาเทียบกับภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 2) หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดผู้สอน โดยค านึงถึงสาขา/ความช านาญเฉพาะด้านที่ผู้สอนจบ 
การศึกษามาแล้ว ความสอดคล้องของรายวิชาที่อาจารย์เคยเรียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
รวมทั้งผลคะแนน ความถนัด ความเชี่ยวชาญ และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน รวมทั้งประสบการณ์
การท างาน และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอน   
 3) หลักสูตรจัดท าหนังสือเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนต่อคณะฯ เพ่ือแต่งตั้งผู้สอน  
 4) หลักสูตรส าเนาค าอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ในรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบ  
 5) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือก ากับติดตามดูความสอดคล้องของแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้กับกิจกรรมการสอนที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในสาระการเรียนรู้ของ 
มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบก่อนการด าเนินการส่งคณะ 
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6) ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาจนสิ้นภาคการศึกษา  
7) ประชุมเพ่ือทบทวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
  5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนการหาวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2) หลักสูตรจ าท าแผนงบประมาณประจ าปี และมีการจัดประชุมเพ่ือหาผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ก ากับติดตามดูแลการบูรณาการ โดยคัดเลือกจากอาจารย์ผู้สอนที่สอนที่มีเนื้อหารายวิชา สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของตนเองที่ก าลังด าเนินงานอยู่ 

3) หลักสูตรมอบหมายผู้ดูแลโครงการ 
4) ผู้ดูแลโครงการจัดท าเอกสาร มคอ.3 ส่งให้คณะ และด าเนินการสอน 
5) หลักสูตรได้ด า เนินโครงการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ในศาสตร์การพัฒนาชุมชน อาจเชิญวิทยากรภายนอกเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 
6) หลังการด าเนินโครงการผู้ดูแลโครงการจัดท าเอกสาร มคอ.5 และสรุปโครงการ

โครงการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในศาสตร์การพัฒนาชุมชน        
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

7) หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นความพึงพอใจต่อ
การจัดการบูรณาการต่อการเรียนการสอน 
 5.3 การประเมินผู้เรียนมีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
  หลักสูตรมีการด าเนินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
  5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ผู้เรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

2) อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลคะแนนผู้เรียนจัดท าเอกสาร มคอ.5 ให้แล้วเสร็จ
ก่อนการกรอกคะแนนเอกสาร ทบ.5  

3) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน
ต่อเกณฑ์การให้คะแนนใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 4 การกระจายของระดับคะแนน และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน เทียบกับ มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาว่าตรงตามที่ผู้สอนระบุไว้หรือไม่ ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวผู้สอนมีการวัดผลสอดคล้องกันตามที่
ตนเองระบุ  

4) อาจารย์ผู้สอนน าผลคะแนนกรอกตามแบบฟอร์มเอกสารทบ.5 
5) หลักสูตรจัดประชุม เพ่ือทบทวน และตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการเรียน (เอกสาร ทบ.5) ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ก่อนน าข้อมูลดังกล่าวกรอกผ่าน
ระบบออนไลน์ต่อไป 
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  5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

1) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกรายวิชาเพ่ือท าการทวนสอบร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอน 

2) หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะฯ และ
เสนอรายวิชา เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3) หลักสูตรก าหนดผู้สอน และจัดท าเอกสาร มคอ.3 โดยผู้สอนก าหนดการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ลงใน มคอ.3 หมวดที่ 7 ข้อที่ 4 โดยอธิบายกระบวนการที่ใช้
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ทวนสอบจากการสังเกต การสอบ/เก็บคะแนน 
การประเมินรูปแบบต่างๆ และการสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะวิชา 

4) ผู้สอนสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยจัดท า
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
รายละเอียดการทวนสอบว่าสอดคล้องกับ มคอ.2 หรือไม่ จากนั้นจัดท าแบบตรวจสอบการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบวิธีการทวนสอบของผู้สอน ก่อนการเขียนลงใน  มคอ.5 
หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 โดยอธิบายผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยระบุวิธีการและผล 
เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้วิธีการใดทวนสอบ ให้คะแนนอย่างไร ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 

5) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้สอนในเอกสาร มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อที่ 4 กับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.3 
หมวดที่ 5 ข้อ 2 มีความตรงกันหรือไม่ 

6) ตรวจสอบจ านวนรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบว่าผู้สอนด าเนินการครบทุกรายวิชา
หรือไม ่

7) ตรวจสอบรายละเอียดการทวนสอบ เช่น แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา แบบตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและการเขียน
รายละเอียดผลการทวนสอบใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 

8) ผู้สอนด าเนินการปรับแก้ มคอ.5 ก่อนส่งให้ประธานหลักสูตรรวบรวมส่งให้แก่คณะ 
ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา 

9) หลักสูตรจัดประชุม น าข้อมูลจากเอกสาร มคอ.5 รวมรวมเขียนเอกสาร มคอ.7ตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และน าส่งคณะฯ คณะฯ ส่งให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพต่อไป 

 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7       
ที่หลักสูตรด าเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินค่า
ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ต้องด าเนินการได้ร้อยละ 100 หรือด าเนินการได้ครบทั้ง 
13 ตัวบ่งชี้ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน   
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน    
ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   1) การบริหารงบประมาณ 
   แสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการจัดการบริการวิชาการและพิจารณา
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา 
   2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
  การสอนการปฏิบัติการและการท าวิจัยใช้สถานที่ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอนการปฏิบัติการและการท าวิจัยมีดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ 
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน 

หน่วยนับ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 2 - เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 1 - เครื่อง 
3 เครื่องขยายเสียง (Amplifier) - 1 เครื่อง 
4 เก้าอ้ี - 40 ตัว 
5 ชุดฝึกปฏิบัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - - ชุด 

 
ห้องสมุด 

สื่อการเรียนรู้ ประเภท 

 สื่อการเรียนรู้ หมวด ไทย อังกฤษ รวม 
1 หนังสือและวารสาร (เล่ม) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,334 - 1,334 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ก าหนด  
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการประกันคุณภาพของ
การด าเนินการหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐานบัณฑิตนักศึกษาอาจารย์
หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ดังนี้  
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ .4 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละ            
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7 
ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

(13) ผลการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการโครงการด้วยทักษะ 
การเป็นวิทยากรกระบวนการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาท้ังหมด 

   x x 

 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565     หน้า 62 
      

 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนนั้น มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนในช่วงก่อนการสอน และพิจารณาจากตัว
ผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ จากนักศึกษา การตอบค าถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน รวมถึงมีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาและมีกระบวนการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง กลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษา
ต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชาการประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดย 
  1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
  2) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
  3) วิเคราะห์ผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 1) นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 2) ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
 4) วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน 
 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 
 

 1.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สังคมวิทยาประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2548 
 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การพัฒนาชุมชน) 

สถาบันราชภัฏล าปาง 2542 

 
1.3 ผลงานวิชาการ 

1.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  
- 

 1.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 
 วิไลลักษณ์ พรมเสน ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ และปวีณา งามประภาสม. (2561).  

แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดล าปาง, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 14 (1), 227-250. 

    
1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 15 ปี    

อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2549 – 2555 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2556 – 2561 
  รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
 
 1.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1.2582401   ชุมชนศึกษา 
 2. 2582403      การระดมทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
 3. 2582903  การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 
 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
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 ภาระสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2582401  ชุมชนศึกษา  
 2. 2582304      นวัตกรรมชุมชน 
 
2. นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง 

 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 2.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  2553 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2548 

 2.3 ผลงานวิชาการ 
 2.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  

กิ่งแก้ว ทิศตึง.  (2563). สิทธิชุมชนเพ่ือการพัฒนา. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง : 272 หน้า 

 
 2.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 

กิ่งแก้ว ทิศตึง. (2562).  ชุมชนบ้านปงกับการจัดการความมั่นคงด้านอาหาร.  
วารสารสหวิทยาการ, 16 (1), 62-87. 

   
 2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 

อาจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2554 – 2562 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
 
 2.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน            
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2583402  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2583204  สิทธิชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
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 3.2511301  จิตวิทยาสังคม 
 4. 2582203  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 5.2584204 การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ          
 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 
 ภาระสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2583401  การจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 2. 2583204  สิทธิชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
 3. 2511301  จิตวิทยาสังคม 
 4. 2582203  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
  

3. นางสาวขัตติยา ขัติยวรา 
 

 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

 3.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  2547 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  2542 

 3.3 ผลงานวิชาการ 
 3.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  

- 
 3.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 

ขัตติยา ขัติยวรา ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ และชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ์. (2564).  
ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย 
ต าบลวังเงิน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง.  วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 24 (1), 35-48.  

ขัตติยา  ขัติยวรา และจารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์. (2561).  การส่งเสริมเยาวชนเพื่อ 
 ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเครือข่ายสังคม

(ชุมชนออนไลน์) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง,  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (น.408-416). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.  
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Kattiyawara, K. (2018).  Local Wisdom for Develop Community  
Products:Lampang Province, Thailand. International 
Conference on Business, Economics, Social Science & 
Humanities (pp.1-6). Osaka International Convention 
Center, Japan: Osaka. 

 

3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 12 ปี 
อาจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2551 – 2560 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
 

 3.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2531101  หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 2. 2583303  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. 2583504  การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 
 4. 2582303  อาเซียนกับการพัฒนาชุมชน 
 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 2565)  
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2531102  ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 2. 2583303  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. 2583504  การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 
 
4. นายธนุพงษ์ ลมอ่อน 
 

 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 4.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  2554 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2548 
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 4.3 ผลงานวิชาการ 
 4.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  
                        ธนุ พ งษ์  ลม อ่ อน .  ( 2563 ) .  เ ค รื อ ข่ า ยการ เ รี ยนรู้ ใ น ง าน พัฒนาชุ มชน .                        

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง : 305 หน้า 
  
 4.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 
  ธนุพงษ์ ลมอ่อน. (2562).  การเรียนรู้ของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ข้าวนาโยน 
    ของเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลปุาตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัด 

ล าปาง.  วารสารสหวิทยาการ, 16 (1), 25-61. 
 

4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี 
  อาจารย์            มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปี พ.ศ. 2554 
  อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

วิทยาเขตเชียงราย  ปี พ.ศ. 2555 
อาจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2556 – 2562 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2563– ปัจจุบัน 
 
 4.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน            
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2582302  สันติวิธีศึกษา 
 2. 2583203  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่น 
 3. 2581101  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
 4. 2584302  การสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน 
 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 
 ภาระสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2582302  สันติวิธีศึกษา 
 2. 2583203  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่น 
 3. 2581102  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
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5. นางสาวปวีณา งามประภาสม 
 

 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 5.2 ประวัติการศึกษา  
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 

(การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

  2550 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546 

 

 5.3 ผลงานวิชาการ 
 5.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  
  ปวีณา งามประภาสม. (2561). การจัดการท่องเที่ยวชุมชน. คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง : 341 หน้า. 
 
 5.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 

ปวีณา งามประภาสม. (2563) .   แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสม              
ทางการตลาด ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง .  
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 22 (2), 
115-126. 

  ปวีณา งามประภาสม. (2561).  การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพ้ืนเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ .  วารสาร
กระแสวัฒนธรรม, 19 (35), 38-48. 

  วิ ไลลั กษณ์  พรม เสน  ปิ ยรั ตน์  ว งศ์ จุ มมะลิ  และปวีณา งามประภาส ม . 
(2561).แนวทางในการ บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง.  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
14 (1), 227-250. 

ปวีณา งามประภาสม. (2561).  การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
ของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จังหวัด
ล าปาง.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
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5.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 12 ปี    
  อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2551 – 2560 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
 5.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน          
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1.2582301  ประชากรเพ่ือการพัฒนา   
 2.2583301  องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 
 3. 2583305  การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 4.2583406  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง 2565) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่   
 1. 2583301  องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 
 2. 2583305  การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 3. 2583406  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

ผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
6. นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ 

 

 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 

 

 6.2 ประวัติการศึกษา  
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

  2551 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

  2538 

 
 6.3 ผลงานวิชาการ 
 6.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  

- 
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 6.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ. (2563).  การวิเคราะห์ความพร้อมเพ่ือจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดล าปาง. วารสารบริหารท้องถิ่น, 13 (1), 32-44. 
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ. (2563).  การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านขยะมูลฝอย

เทศบาลต าบลปุาตันนาครัว.  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 8 
(2), 29-42. 

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ . (2561).  แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชี วิตของผู้สู งอายุในจังหวัดล าปาง .  วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14 (1), 227-250. 

  

 6.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี    
  อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน 
 

 6.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน           
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2582401  ชุมชนศึกษา 
 2. 2582403  การระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 3. 2583201  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 4. 2583202  เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 
 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่   
 1. 2582304  นวัตกรรมชุมชน 
 2. 2582402  เศรษฐกิจชุมชน 
 3. 2584201  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 
7. นางสาวอมาพร ปวงรังษี 

 
 7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 7.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

  2551 
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ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2547 

 
 7.3 ผลงานวิชาการ 
 7.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ  

- 
 7.3.2 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 

ศราวุธ เรือนศรี กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ และอมาพร ปวงรังษี. (2562). การพัฒนา
วิธีการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ, 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล  ครั้ งที่  10                  
(น.131-145). ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.  

  

7.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี   
   อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

วิทยาเขตเชียงราย  ปี พ.ศ. 2553 - 2555 
  อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
 

 7.5 ภาระงานสอน 
 ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน            
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่  
 1. 2581301  การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 
 2. 2583901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
 3. 2583902  วิจัยภาคสนาม 
 4. 2582201  กระบวนการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 
 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2565) 
 รายวิชาที่รับผิดชอบได้แก่   
 1. 2581201  การพัฒนาสมรรถนของบุคคลและกลุ่ม 
 2. 2583901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
 3. 2583902  วิจัยภาคสนาม 
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ภาคผนวก จ 
การก าหนดหมวดและหมู่วิชาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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การก าหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547           
โดยเริ่มจากการเป็น “ วิทยาลัยครูล าปาง”  และ “สถาบันราชภัฏล าปาง”  ตามล าดับ มีพันธกิจหลักคือ 
การจัดการศึกษา โดยที่ผ่านมาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรที่ใช้เปิดสอนเป็นหลักสูตร
ของสภาสถาบันราชภัฏ และปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรที่ เปิดสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏล าปาง และมหาวิทยาลัยก าหนดหลักการสร้างรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
หลักการสร้างรหัสวิชา 
 การสร้างรหัสวิชามีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1.  ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมที่ใช้ในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 
 2.  การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED  (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
 3.  การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
 4.  รหัสวชิาประกอบด้วยตัวเลข 7ตัว 

เลขตัวที่ 1 –  3 เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5.  หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรกก าหนดดังนี้ 
100-149 หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์  มี 9 หมู่วิชา 
150-199 หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี 20 หมู่วิชา 
200-249 หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
250-299 หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
300-349 หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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350-399 หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 10 หมู่วิชา 
400-449 หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี 12 หมู่วิชา 
450-499 หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
500-549 หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 15 หมู่วิชา 
550-559 หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 15 หมู่วิชา 
900-949 หมวดวิชาและหมู่วิชาศึกษาทั่วไป มี 2 หมู่วิชา 

หมู่วิชาของหมวดวิชาต่างๆ ก าหนดดังนี้ 
 
หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149) 
 

100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้   
101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน   
103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   
107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ    
109 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
110 หมู่วิชาภาษาไทย  

 
หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199) 

150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
151 หมู่วิชาปรัชญา 
152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
154 หมู่วิชาภาษาไทย 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุุน 
157 หมู่วิชาภาษาจีน 
158 หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
160  
161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
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หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาหมวดสังคมศาสตร์ (250 – 299) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
167 หมู่วิชาภาษาลาว 
168 หมู่วิชาภาษาเขมร 
169 หมู่วิชาภาษาพม่า 
170  
171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
172 หมู่วิชาภาษาสเปน 
173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 

200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิต ิ
204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิต ิ
205 หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

250 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
251 หมู่วิชาจิตวิทยา 
252 หมู่วิชามนุษยวิทยา 
253 หมู่วิชาสังคมวิทยา 
254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
255 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
256 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
258 หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน 
259 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449) 
 

300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
301 หมู่วิชาการสื่อสาร 
302 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
305 หมู่วิชาการโฆษณา 
306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
307 หมู่วิชาภาพยนตร์ 

350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ
และการจัดการ 

351 หมู่วิชาเลขานุการ 
352 หมู่วิชาการบัญชี 
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
354 หมู่วิชาการตลาด 
355 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360  
361 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
362 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
363 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
364 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
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หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549) 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 

450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
456 หมู่วิชาสิ่งทอ 

500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
502 หมู่วิชาพืชไร่ 
503 หมู่วิชาพืชสวน 
504 หมู่วิชาสัตวบาล 
505 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
506 หมู่วิชาการประมง 
507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และ วัชพืช 
509 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
510  
511 หมู่วิชาการชลประทาน 
512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ 
552 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา 
557 หมู่วิชาไฟฟูาก าลัง 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
559 หมู่วิชาเครื่องกล 
560  
561 หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
566 หมู่วิชาเทคโนโลยี 
567 หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
568 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
569 หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
570 หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
571 หมู่วิชาพ้ืนฐาน 
572 หมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
573 หมู่วิชาเทคโนโลยีการผลิต 
574 หมู่วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง-โยธา 
575 หมู่วิชาเทคโนโลยีไฟฟูา 
576 หมู่วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
577 หมู่วิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
578 หมู่วิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
579 หมู่วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
580 หมู่วิชาพลังงาน 
581 หมู่วิชาเทคโนโลยีการวัดและควบคุมคุณภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 – 949) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเนื้อหาของหมู่วิชาต่าง ๆ ก าหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังนี้ 
 หมู่วิชาจิตวิทยา (251) 
หมู่วิชาจิตวิทยา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1 จิตวิทยาพัฒนาการ (251-1--) 
2 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา (251-2--) 
3 จิตวิทยาสังคม (251-3--) 
4 จิตวิทยาปกติ (251-4--) 
5 ความรู้พื้นฐานการแนะแนว (251-5--) 
6 เทคนิควิธีทางการแนะแนว (251-6--) 
7 จิตวิทยาประยุกต์ (251-7--) 
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (251-8--) 
9 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ (251-9--) 
 โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  

 
 หมู่วิชาสังคมวิทยา (253) 
หมู่วิชาสังคมวิทยา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1 หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยา (253-1--) 
2 สังคมวิทยาประยุกต์ (253-2--) 
3 พัฒนาชุมชน (253-3--) 
4  (253-4--) 
5  (253-5--) 
6  (253-6--) 
7  (253-7--) 
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา (253-8--) 
9 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(253-9--) 

 
 
 

900 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
901 หมู่วิชาภาษาและการสื่อสาร 
902 หมู่วิชามนุษยศาสตร์ 
903 หมู่วิชาสังคมศาสตร์ 
904 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
905 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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 หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน (258) 
หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1 แนวคิดและทฤษฎีในงานพัฒนาชุมชน (258-1--) 
2 หลักการและกระบวนการในงานพัฒนาชุมชน (258-2--) 
3 สังคมวิทยาประยุกต์ (258-3--) 
4 การจัดการชุมชน (258-4--) 
5 การศึกษาชุมชนเชิงเปรียบเทียบ (258-5--) 
6  (258-6--) 
7  (258-7--) 
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (258-8--) 
9 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ (258-9--) 

 โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
 
 
 
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565     หน้า 100 
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชา 
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1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1  กลุ่มสาระผู้มีความรอบรู้  
  1.1.1 วิชาบังคับ    
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9011211 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่    3 (2-2-5)  

Thai for New Generation Careers 
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพและงานอดิเรกของคนรุ่นใหม่ เช่น การผลิต

เนื้อหาในวิดีโอสตรีมมิ่ง พอดแคสต์และแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เป็นต้น การใช้ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ 
เช่น สัมภาษณ์งาน น าเสนอ โน้มน้าว วิพากษ์ เป็นต้น 

Thai usage for careers and hobbies for new generation, such as content-
making in video streaming, podcast, and online applications; Thai usage in various 
occasions, such as interviewing, presenting, persuading, and criticizing   
 
9011512 ภาษาอังกฤษเบื้องตน้ส าหรับการสื่อสารสมัยใหม่   3 (2-2-5)  
 Basic English for Modern Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันทั้งในสถานการณ์จริง      
และสถานการณ์สมมติ วัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 

Communication skills of English relating to a daily life in both real-life 
situations and stimuli situations; cultures of modern English usage 

 
 1.1.2 วิชาเลือก 
  - ด้านภาษา  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9011210  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
  Thai for Communication in Daily Life 

 การประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เรียงความเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

 Application of listening, speaking, reading; essay writing skills for daily life 
communication  
 
9011311 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 

Chinese for Communication in Daily Life 
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น               

การติดต่อสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด และสนทนาโต้ตอบในบริบท         
ที่หลากหลาย 

Integration of fundamental listening, speaking, reading, and writing skills of 
Chinese; Chinese communication in a daily life; practices of listening, speaking and 
conversation in various situations 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9011412 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
 Vietnamese for Communication in Daily Life 

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น               
การติดต่อสื่อสารภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด และสนทนาโต้ตอบในบริบท 
ที่หลากหลาย 

Integration of fundamental listening, speaking, reading, and writing skills of 
Vietnamese; Vietnamese communication in a daily life; practices of listening, speaking 
and conversation in various situations 

 
9011513 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ 3 (2-2-5) 
 English for  Standardized Tests  

การยกระดับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์ 
เพ่ือมุ่งสู่กระบวนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

Enhancement of listening, speaking, reading, and writing skills; learning of 
grammars and vocabularies for leading to Standardized Tests 
 
9011515 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง   3 (2-2-5) 
 English for Specific Purposes 

ความหมายของค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานอาชีพ และในสถานการณ์ต่าง  ๆ                
การสนทนาโต้ตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและฟังเรื่องราวเนื้อหาทาง
วิชาชีพ การสรุปความในรูปแบบของบันทึกย่อ การน าเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบ
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมการใช้ภาษา 

Definition of terms and expressions using in various occupations and 
situations; interactive conversation by using appropriated structural sentences; reading 
and listening of occupational contents; summarizing in notes; data presentation in 
written forms; right speaking according to language usage cultures 
 
9011613 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
 French for Communication in Daily Life 

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น             
การติดต่อสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด และสนทนาโต้ตอบในบริบท      
ที่หลากหลาย 

Integration of fundamental listening, speaking, reading, and writing skills of 
French; French communication in a daily life; practices of listening, speaking and 
conversation in various situations 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9011914 ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
 Burmese for Communication in Daily Life 

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเมียนมาเบื้องต้น               
การติดต่อสื่อสารภาษาเมียนมาในชีวิตประจ าวัน การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด และสนทนาโต้ตอบในบริบท         
ที่หลากหลาย 

Integration of fundamental listening, speaking, reading, and writing skills of 
Burmese; Burmese communication in a daily life; practices of listening, speaking and 
conversation in various situations 
 

- ด้านวิชาการเป็นผู้มีความรอบรู้ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9012111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (2-2-5) 
 Cross-Cultural Communication 

การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้
หลักการสื่อสารผ่านความรู้และความเข้าใจทางภาษาให้เหมาะสมกับรูปแบบและบริบทที่ต่างวัฒนธรรม 
เพ่ือประโยชน์ต่อการสื่อสารเบื้องต้น 

Learning and practices of basic cross-cultural communication skills; 
applications of communication through language knowledge and understanding which is 
appropriate with forms and contexts of different cultures for basic communication 
benefits 
 
9022116 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
 Contemporary History and Culture 

แนวคิดของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของปรากฏการณ์ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม สู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบปรากฏการณ์สมัยใหม่ของโลก
ตะวันตกและตะวันออก 

Concepts put forward by important people in history which are 
foundational to basic social, economic, political, educational and cultural phenomenon 
comparing and analyzing modern phenomenon of the Western and Eastern  world 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9022419 จริยธรรมกับชีวิต   3 (3-0-6) 
 Ethics and Life 

ปรัชญา ศาสนา หลักจริยธรรม และความส าคัญของการด ารงชีวิต การพัฒนาตน              
ตามแนวทางศาสนาโดยยึดหลักของจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมในสังคมและการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

Philosophy, religion, ethical principles, and importance of life existence;  
self-development according to religious guideline by insisting on ethical principles; 
ethical principles in a society and problem solving; applications of religious principles for 
developing quality of life and society 
 
9022918 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตในความปกติใหม่ 3 (3-0-6)  
 21st Century Skills for New Normal 

การอ่าน คิด และเขียนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่                  
เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ทักษะชีวิตและการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม การใช้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์ความปกติใหม่ 

Reading, thinking and writing for life-long learning; usage of modern 
technology for effective communication; social changes affecting a way of life and 
occupation; life skills and adjustment in multicultural society; reasonable usage for 
decision making and creative problem-solving under new normal situations 
 
9032115 ศาสตร์องค์รวมแห่งการบ ารุงรักษาครัวเรือนด้วยวิถีแห่งความพอเพียง  3 (2-2-5) 
 Holistic Science in Household Maintenance by Sufficiency Approaches 

ความรู้และวิธีการเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ เช่น การบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟูา น้ า ทักษะช่าง และทักษะการเกษตร ที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือบ ารุงรักษาครัวเรือนด้วยตนเอง         
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย โดยอาศัยหลักแห่งความพอเพียง รวมถึงศาสตร์เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของต าแหน่งบ้านเรือน 

Basic knowledge and methods in applying sciences, such as self-
maintenance of household electricity system, waterworks, technician skills, and 
agricultural skills; creation of simple household appliances by using of sufficiency 
principles, including sciences for a consideration of house position  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการประกอบธุรกิจส าหรับคนรุ่นใหม่  3 (2-2-5) 
 Investment Analysis and Business Operation for Young  Generation 

รูปแบบและลักษณะของการลงทุนด้านการเงินส าหรับคนรุ่นใหม่ เช่น การค้าตราสาร        
การเก็งก าไรจากหุ้น ค่าเงิน ทองค า กองทุน สกุลเงินดิจิตอล อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน และการตัดสินใจลงทุน การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล กระแส รูปแบบ และวิธีการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ที่สร้า งมูลค่าสูง เช่น ธุรกิจ
สร้างสรรค์ ธุรกิจเพ่ือสังคม  

Formats and characteristics of financial investment for young generation, 
such as bond trading, speculation of stocks, currencies, gold, funds, crypto-currencies, 
and real estate; methods of data analysis for forecasting; risk analysis for investment and 
investment decision; planning of personal finance; trends, patterns and methods of 
modern business entrepreneurship that create a high value, such as creative business 
and social enterprise business 
 
9052112 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 (2-2-5) 
 Agricultural Innovation for Life-quality Development 

ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช             
การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเกษตรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่แนวโน้มและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

Importance of agriculture in a daily life; introduction of vegetative 
cultivation, domestic animal care, and transforming agricultural products; agricultural 
business management; applications of local agricultural wisdom by applying sufficiency 
philosophy through trends and progresses of agricultural technology and innovation 
 
9052113 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์   3 (2-2-5) 
 Scientific Literacy 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต 
การบูรณการวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในสื่อสังคมออนไลน์ 

Scientific thinking processes; science learning; sciences and living factors; 
integrative sciences for health, life quality and environment for problem solving in a 
daily life; impacts of scientific advancement and science communication in social media 
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 1.2 กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
  1.2.1 วิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9032014 ทักษะวิศวกรสังคม  3 (2-2-5) 
 Social Engineer Skills 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล การสื่อสารองค์ความรู้และ           
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ปราศจากข้อขัดแย้ง 

Critical thinking skills; linkages between causes and effects; knowledge 
communication and innovative creation of problem solving for community and local 
through working together with others without conflicts 

 
 1.2.2 วิชาเลือก 
  - ด้านทักษะเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะศตวรรษที่ 21 และด้านการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ  เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์  3 (3-0-6) 
 Creative Thinking  

ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านความคิดด้านต่างๆ ได้แก่ คิดดี ชีวิตดี 
สังคมดี งานดี และอาชีพดี การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   
เพ่ือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค 5.0 และต่อยอดเป็นอาชีพ  

Knowledge and understanding of creative thinking through thinking 
aspects, including good thinking, good life, good society, good job, and good career; 
learning of technology usage; applications of technology and innovation for creating new 
ideas, answering living usage in 5.0 era and expand into a career 
 
9032012 ศาสตร์การต่อรอง  3 (3-0-6) 
 Science of Negotiation    

สถานการณ์การต่อรองโดยใช้ตรรกะการคิดแบบองค์รวมและวิธีการคิดแบบต่างๆ ปัจจัย
กระตุ้นให้เกิดการต่อรอง ทฤษฎีความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง เทคนิคการ
ต่อรอง กรณีตัวอย่างของการต่อรอง 

Situations of negotiation by using holistic thinking approaches and thinking 
methods; motivational factors of negotiation; basic needs theory of human relating to 
negotiation; negotiation techniques; case studies of negotiation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9032013 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21  3 (2-2-5) 
 Circular Economy Lifestyle for the 21st Century  

ความหมายของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ประเภทของทรัพยากร 
ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ ปริมาณและการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญของโลกในแต่ละแหล่ง
ทรัพยากร ความหมายของรอยเท้าวัสดุ ภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรประเทศและโลกที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด สถานการณ์และผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน วิกฤตปัญหาขยะ 
แนวคิดเกี่ยวกับซีโร่เวส ความส าคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยวัฏจักรจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน การน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Definition of environments natural resources and ecosystems; types of 
resource; food chains and food flows in the ecosystem; amount and usage of important 
world resources in each area; definition of material footprints; shortage of limited 
resources in a country and the world; situations and impacts of current weathers and 
environments; waste crisis; zero wastes; importance of environmental problem solving 
through the product life cycle; business model innovation towards a circular economy; 
knowledge applications of living usage under concepts of circular economy and circular 
economy society 

 
9052111 พลังงานทางเลือกสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
 Modern Alternative Energy  

ความหมายและรูปแบบของพลังงานทางเลือกสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
พลังงานทางเลือกในการด ารงชีวิต การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ผลกระทบของพลังงานทางเลือกต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

Meaning and types of modern alternative energy applied in daily life; 
correct and appropriate selection of alternative energy equipment and technology; 
impact of alternative energy on the environment, global warming  and climate change  
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 - ด้านรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล และด้านการเรียนรู้และปรับใช้
เทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9012211  การน าเสนอมืออาชีพ  3 (2-2-5) 
 Pitching Technique 

หลักการและเทคนิคการน าเสนอ จิตวิทยาการน าเสนอ การล าดับความคิดและ
ความส าคัญการน าเสนอ ศิลปะการพูด การใช้สื่อประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อประกอบ          
การน าเสนอการพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการน าเสนอ 

Principles and techniques of presentation; presentation psychology; 
sequence and significance of presentation; speech arts; usage of media; photographic 
techniques and production of presentation media; skill and personality development in 
presentation  

 
9032411 ธุรกิจออนไลน์  3 (2-2-5) 
 Online Business 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจออนไลน์ โอกาสในการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์ 
เนื้อหาการขาย รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด ประมูล การขายแบบถ่ายทอดสด กฎหมายและ
จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์ ทัศนคติในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การปฏิบัติเชิงธุรกิจออนไลน์ 

Introduction to online business; business opportunities; sales content 
creation; revenue generation models; marketing; auction; live stream; laws and ethics of 
trading and online business; attitudes of online business establishment; practices of 
online business 
 
9032412 ธุรกิจสตาร์ทอัพ  3 (2-2-5) 
 Startup Business 

แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ          
การประเมินโอกาสและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ แหล่งเงินทุนส าหรับ
ผู้ประกอบการ การบริหารผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจ  

Concepts of entrepreneurs; inspiration of entrepreneur; entrepreneurial 
characteristics; moral and business ethics; creation of business opportunities; assessment 
of opportunities and risks in business operations; preparation of business plan; funding 
resources for entrepreneurs; management of returns from business operations 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9042211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   3 (2-2-5) 
 Environmental Science and Local Wisdom 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณ์ทาง
สิ่ งแวดล้อม การวิ เคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางดิน น้ า 
อากาศ และขยะ เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน 

Knowledge of environmental sciences, natural resources and 
environmental situations; analysis and assessment of environmental impacts; natural 
resources conservation and management linked to culture and local wisdom; solving 
problems and development related to soil, water, air and waste; the promotion and 
development of green citizens in the community 

 
9042315 อีสปอร์ต 3 (2-2-5)
 Electronic Sports 

ประวัติความเป็นมาอีสปอร์ต องค์ประกอบของเกม ประเภทของเกมในปัจจุบัน 
กระบวนการพัฒนาเกมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอีสปอร์ต ลักษณะเฉพาะของกีฬาอีสปอร์ต การบริหารจัดการ
นักกีฬาอีสปอร์ต การบริหารเวลา การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่ดี 

History and background of electronics sports (e-sports); game elements; 
current game types; processes of game development relating to e-sports; specific 
characteristics of e-sports; management of e-sports athletes; time management; 
personality development to become a good e-sports athlete 
 
9052712 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  3 (2-2-5) 
 Information Technology in Digital Age  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การสื่อสารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ จริยธรรมใน
สังคมสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ประมวลผลค า การวิเคราะห์สถิติในเชิงคณิตศาสตร์และการน าเสนอผลงาน 

Introduction to information technology and computer; communications in  
computer networks and the Internet; electronics commerce; data security in a computer; 
ethics in an information society; computer laws; applications of technology in word 
processing; analysis of mathematical statistics and presentations 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9052713 ทักษะการรู้ดิจิทัล    3 (2-2-5) 
 Digital Literacy Skills 

แนวคิดและความส าคัญของการรู้ดิจิทัล กระบวนการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการ
ใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ เพื่อการสืบค้นสารสนทศ การคัดเลือก
แหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูล
ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  

Concepts and importance of digital literacy, development of skills in 
media usage, various computer equipment utilization for searching; source selection of 
information; evaluation of informational values; digital intelligence; skills in creating data 
by using digital tools; including awareness and individual responsibility to society.   
 
 1.3 กลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
  1.3.1 วิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต 3 (2-2-5) 
 Active Citizenship and Anti-Corruption  

ความหมายและความส าคัญของความเป็นพลเมือง อ านาจหน้าที่ ความเป็นส่วนตัว             
ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และรู้รักสามัคคี การปฏิบัติตัวตามกฎหมาย กติกา และท้องถิ่นชุมชน       
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิต ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
การปูองกันและต่อต้านการทุจริต การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
การมีจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน การแก้ไขความขัดแย้งโดยหลักฉันทามติและสันติวิธี 

Definition and importance of citizenship, authority, privacy, responsibility, 
justice, and unity; self-practices according to laws, rules and local community; 
enhancement of morality, ethics and a way of life in democratic form of government 
with the King as head of state; prevention and anti-corruption; duty awareness of citizens 
and social responsibility in anti-corruption; public mindedness of participation in 
community resolution; conflict resolution through consensus and non-violence 
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 1.3.2 วิชาเลือก 
  - ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ด้านทักษะการท างานเป็นทีม และด้านการมี             
จิตอาสา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9021911 การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นมืออาชีพ  3 (2-2-5) 
 Self-Development for Professionalism  

การรับรู้ตนเอง การพัฒนาความเป็นผู้น า หลักการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานมือ
อาชีพที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบความคิด การวางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล และถอด
บทเรียน เพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Self-awareness; leadership development; principles of teamwork; efficient 
professional team building; thinking designs, planning, management, monitoring,  
evaluation, and learning a lesson for social and environmental development 

 
9022311 ชีวิตกับสุนทรียะ  3 (3-0-6) 
 Life and Aesthetics  

ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียภาพ ศาสตร์ทางความงาม สุนทรียศาสตร์เชิงความคิดและ      
เชิงพฤติกรรม การรับรู้ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การพัฒนาสุนทรียภาพด้วยผลงานศิลปะ              
ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสื่อสมัยใหม่           
เพ่ือการด าเนินชีวิตที่มีสุนทรียะ 

Knowledge of aesthetics; sciences of beauty; thinking and behavioral 
based aesthetics; perceptions of visual culture, acoustic and movement; development of 
aesthetics by using arts in both visual arts, music, literatures, and performing arts through 
creative of arts and new media for living with aesthetics   

 
9022312 วรรณนิทัศน์  3 (2-2-5) 
 Literature Review  

ความหมาย ขอบเขต รูปแบบของวรรณกรรมสมัยใหม่ ที่อยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ 
ละคร นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าของวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับ
ชีวิต สังคม วัฒนธรรม และวิทยาการต่าง ๆ  การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือการน าเสนอและเผยแพร่
วรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

Definition, scopes and forms of modern literature in forms of movies, 
songs, dramas, novels, short stories, and poems; practices of analyzing and criticizing 
value of literature concerning with lives, societies, cultures, and various technologies; 
applications of modern media for creative presentation and dissemination of literature 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9022313 สังคีตวิจักษ์  3 (3-0-6) 
 Music Appreciation  

รูปแบบและประวัติของดนตรี พ้ืนฐานองค์ประกอบของดนตรี เครื่องดนตรี นักประพันธ์
และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก การฟังและการชื่นชมผลงานดนตรีชิ้นเยี่ยมของโลก  

Typology and history of music; fundamentals of music elements; musical 
instruments; the world’s greats composer and musician; music appreciation of world 
great music  
 
9022612 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา  3 (3-0-6) 
 Lanna Society and Culture  

ความเป็นมาของล้านนา การก่อตัวและจุดจบของรัฐล้านนา เฮือน บ้าน และเมืองใน
ล้านนา ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อในล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ภาษา ดนตรี ศิลปะ และ
ประเพณีในล้านนา ล้านนากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ 

Historical background of Lanna; formations and ends of Lanna states; 
house, village and principality in Lanna era; rites, religions and beliefs in Lanna, ethnic 
group, languages, music, arts, and traditions in Lanna; Lanna and changes in globalization 
era 
 
 - ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และด้านความ
ฉลาดทางสุขภาพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9032912 วัยใสใจสะอาด  3 (3-0-6) 
 Youngster with Good Heart 

การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การทุจริต การปูองกันการทุจริต ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รู้จักหน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจิตพอเพียง ความเข้มแข็งต่อต้านการทุจริต โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ การตระหนักถึง
ความส าคัญด้านการปูองกันการทุจริต 

Public mind; distinction of self-interest and common interest; community 
participation; corruption; corruption prevention; humiliation and zero tolerance for 
corruption; recognizing citizen’s duties and social responsibility for anti-corruption; having 
strong mind for anti-corruption by various learning activity management focusing on 
knowledge, understanding, skills, and attitudes; awareness in anti-corruption importance 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9032913 กฎหมายและความเป็นพลเมืองไทย  3 (3-0-6) 
 Laws and Thai Citizenship  

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย สิทธิทางสังคม               
สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางการเมือง การปกครองไทย ระบอบประชาธิปไตย สถาบัน
ทางการเมือง การพัฒนาการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

Law for a daily life; rights and duties of citizenship; social rights; economic 
right; cultural rights; political rights; Thai government; democracy systems; political 
institutions; political development; political participation 
 
9032914 ความเป็นไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก  3 (3-0-6) 
 Thai Civilization and Global Citizen  

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน การเรียนรู้และการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ความเป็นสากล ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคม
อาเซียน ประชาคมโลก การพัฒนาการของสังคมที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ การเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ การเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก 

Concepts and processes of Thai civilization in politic; learning and  
adjustment of changes of politics, economic, social, culture, natural resource, and 
environment entering internationalization; collaboration of internationalization, such as 
ASEAN and global community; development of world society focusing on values of 
human rights and dignities; respects of difference, social diversification, good governance, 
and peaceful living; connectivity between world society and Thai society 
 
9051213 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  3 (2-2-5) 
 Exercise for Health and Wellness Development  

ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับตนเองและการใช้ชีวิตประจ าวัน การฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การประเมินผลการออกก าลังกายและภาวะสุขภาพ  การดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

Importance of exercise and health; selection of sport activity exercises 
appropriately for self-health and everyday living; practices of basic sport skills for 
enhancing physical fitness; evaluation of sport activity exercises and health statuses; self-
care of good health for wellness development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
 Health and Intelligence Living in Digital Age 

ความหมายและความส าคัญของการปรับตัวและสุขภาวะ ทฤษฎีบุคลิกภาพ                   
ความผิดปกติทางจิต การบ าบัดรักษาความเครียด การเผชิญความเครียดจากงาน การรับมือกับภาวะ
ซึมเศร้า ภัยสุขภาพที่ เกิดจากการท างานในยุคดิจิทัล  การปรับตัวทั้ งในครอบครั ว ชีวิตสมรส 
สถาบันการศึกษา และสถานที่ท างาน การส่งเสริมสุขภาพจิต การปูองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 
   Definition and importance of adjustment and hygiene; theories of  
personality; mental disorder; anxiety rehabilitation; stress interfacing of works following 
development and predicted crisis; coping with depression and personality development; 
health risks of working in the digital era; adjustment in family, marriage, educational 
institution, and workplace; mental health promotion; prevention and correction of 
mental health problems 
 
9052312 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  3 (2-2-5) 
 Nutrition for Promotion of Health  

ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ความต้องการอาหาร
ของบุคคลตามภาวะโภชนาการ การวางแผนด้านโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษา
บริโภคนิสัยของบุคคล รูปแบบการรับประทานอาหารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การวิเคราะห์วิจารณ์ภาวะที่
เกิดจากการบริโภค การประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ อายุ และภาวะโภชนาการ 

Definition and importance of health promotion and nutrition; food 
requirements at all stages of life; planning of nutrition and evaluation of nutrition status; 
a study of consumer behaviors; forms of food consumption for specific purposes; 
analysis and synthesis of consumer status; food preparation that is appropriate for 
health, age and nutrition status 
 
9052313 การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น  3 (3-0-6) 
 Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการด ารงชีวิตของวัยรุ่น ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านบวกและปัจจัย         
ด้านลบ การรักษาสมดุลในการด ารงชีวิตวัยรุ่น การปูองกันและการจัดการกับปัญหาในการด ารงชีวิตของ
วัยรุ่น ด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 

Factors influencing adolescents’ a way of life, including both positive and 
negative factors; maintenance of equilibrium in adolescents’ a way of life; prevention 
and management of physical, psychosocial, emotional and spiritual problems in 
adolescent’s lives 
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1.1 วิชาบังคับ   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

2581101 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
Theories and Principles of Community Development 

3 (3-0-6) 

                      ปรัชญา หลักการ เปูาหมายของการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการพัฒนาชุมชน ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม  
                      Philosophy, principles, goals of community development; principles of 
community development effects of social changes on community development, 
sociological theories for community development, relations of society, culture, 
economy, politics and the environment 

 
2581102 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 Introduction to Sociology and Anthropology 
3 (3-0-6) 

  ความหมาย  ขอบเขต  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดทฤษฎีทางสั งคมวิทยา                    
และมานุษยวิทยา วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม         
และวัฒนธรรม สังคมวิทยาดิจิทัล การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์                     
กับการพัฒนา การน าทฤษฎีและวิธีการทางมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในงานพัฒนาชุมชน 
                   Meaning, scope, background, concepts and theories of sociology and 
anthropology, methodologies of sociology and anthropology, social organization, social 
institutes, socialization, deviant behavior, social disorganization, social and cultural 
change , digital sociology, applied sociology, demography and development, applying 
the theory and method as a guideline in community development  
 
2551107 การเมืองการปกครองไทย 

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

 
                     วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ส าคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สาเหตุที่เกี่ยวข้องต่อความคิด พฤติกรรม สถาบันทาง
การเมืองและการปกครองของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองของไทย 
                     Historical evolution of Thai politics and governments; important events 
in politics, economy, societies, and cultures; Causes related to thoughts and behaviors; 
Thai current political institutions and government; and throughout the problems and 
trends on development of Thai politics and government 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2581201 การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและกลุ่ม 

Competency Development of Personal and Group    
3 (2-2-5) 

                     ปรัชญาในการด าเนินชีวิต การเสริมสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคคล การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม กลยุทธ์ในการบริหารตนเองและกลุ่ม     
การพัฒนาตนเอง การสร้างผลผลิตในการท างานให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน     
การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม บทบาทของนักพัฒนา และกระบวนการในงานพัฒนาชุมชนใน
ศตวรรษท่ี 21  
                     Philosophy of living, thought and attitude enhancement, personal 
responsibility, social development participation, strategies for personal and group 
management, self-development, effective productivity, work motivation, team and 
teamwork, Roles of the developer and the process of community development in the 
21th century  
 
2582203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน 

Local Wisdom for Community Development 
3 (3-0-6) 

 
 ความหมาย วิวัฒนาการของภูมิปัญญา ความส าคัญ ประเภท ประโยชน์ของภูมิปัญญา          

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญา การผลิตใหม่ของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการปรับตัวของชุมชน การประยุกต์     
ภูมิปัญญากับการพัฒนาชุมชน 

Meaning, wisdom evolution, importance, type, and benefits of wisdom, 
utilizing local wisdom for quality  of life development, the process of wisdom 
inheritance, laws about wisdom, re-creation by wisdom, local wisdom and community 
adaptation, applying wisdom to community development  
 
2582401
  

ชุมชนศึกษา 
Community Studies  

3 (2-2-5) 

 แนวคิดเก่ียวกับชุมชน ความหมาย หลักการศึกษาชุมชน ลักษณะของชุมชน โครงสร้าง
ของชุมชน ความจ าเป็นในการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษาชุมชน เทคนิค วิธีการ ขั้นตอน
การศึกษาชุมชน วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 

Concept about community, meaning, principle for community studies, 
community character, community structure, needs of community studies, tools for 
community studies, techniques, methods, procedures for community studies, data 
collecting about community and analytical methods for community data 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2582402 เศรษฐกิจชุมชน  

Community Economy  
3 (3-0-6) 

         ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน วิวัฒนาการเกิด
เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย ทฤษฏีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โครงการภาครัฐและ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มอาชีพ ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชน 
                     Meaning, scope, characteristics, importance of economic community, 
evolution of the community in Thailand, theories and concepts about community 
economy, government projects and community economic, development of 
occupational group, impacts and guideline adaptation of the community economy 
 
2582405 

 
นวัตกรรมชุมชน 
Community Innovation 

3 (2-2-5) 

           แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชน องค์ประกอบในการสร้างนวัตกรรมชุมชน 
แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม การจัดการความรู้เพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรมชุมชน และการฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
                     Fundamental concepts for community innovation, composition of 
community innovation, designing thoughts, creative thoughts, development of 
innovative thinking skills, community knowledge management, workshop of innovative 
design for community development, seminar on community innovation for enhancing 
life of quality 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2582404 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม 

Holistic Community Enterprise for Development 
3 (2-2-5) 

 
          ความหมาย ขอบเขต ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าทางการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายแบบองค์รวม การวางแผน
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และ        
บรรจุภัณฑ์เพ่ือการสื่อสารเชิงอัตลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและ    
การสื่อสารทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในยุคดิจิทัล 
                  Meaning, scope of community enterprise, types of community enterprise, 
knowledge management for the development of the community enterprise and 
network, fundamental concepts about management strategy for upstream, midstream, 
and downstream marketing, strategic planning for the development of community 
enterprise and network, concepts of product and package design of identity 
communication for community products, methods for innovative development and 
marketing communication by community enterprise in the digital era 
   

2583203
  

เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่น 
Learning Network in Local Development  

3 (3-0-6) 

  ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภท ลักษณะ ขั้นตอน รูปแบบ
ของการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เ พ่ือการพัฒนาชุมชน 
องค์ประกอบปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย กระบวนการในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ประโยชน์ของเครือข่ายที่เสริมสร้างความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน 
  Meaning, scope, importance, composition, type, characteristics, 
procedure patterns of development for learning networks; learning the network process 
for community development, composition and factors strengthening the network, 
process of learning the network, benefit of the  network supporting the success of 
community development   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2583301
  

องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา   
Local Organization and Development 

3 (2-2-5) 
 

 ความหมายและประเภทขององค์กรท้องถิ่น ความส าคัญขององค์กรท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาชุมชน รูปแบบขององค์กรท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของ
องค์กรชุมชนในท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขขององค์กรท้องถิ่นในงานพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาองค์กรชุมชน 

Meaning and types of local organization, importance of local organization 
for community development, patterns of local organization, network of local 
organization, roles and responsibilities for performance of organization and community 
in local area, problems, obstacles and solutions for local organizations about 
community development, related departments for community organization 
development 
 
2583303 การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable Development 
3 (3-0-6) 

                    ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาแบบยั่งยืนแนวคิดและหลักปฏิบัติ
ของศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา หลักการทรงงาน 23 ข้อ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวแบบ
ของการพัฒนาทีย่ั่งยืนในประเทศไทยและต่างประเทศ 
                     Meaning, concepts, theories and principles for sustainable development, 
concepts and practices of the King’s philosophy from Royal initiative projects in Rama 
IX, principles of understanding, accessing, and development. The 23 principles for 
working, the utilization of the philosophy of sufficiency economy for sustainable 
development, models of sustainable development in Thailand and abroad 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2583401
  

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 
Community Resources Management for Self-Reliance 

3 (2-2-5) 

         ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ แนวคิดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อมชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบ แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรและกฎหมายสิ่งแวดล้อม การวางแผนและรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  การส ารวจทรัพยากรชุมชนและแผนที่ทรัพยากร
ชุมชน การศึกษาตัวแบบการจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง และการบริหารจัดโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
                    Meaning, scope, importance of natural resources and environment, 
relations between human and environment, environmental problems, effects and 
assessment, causes of problems, solutions, environmental laws, organizations involving 
the environmental management in local area, planning and patterns for environmental 
management by community; survey and map of community resource, projects of 
natural resources and environment management in local area 
 
2583901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Social Science Research Methodology 
3 (2-2-5) 

ความหมาย วิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ ลักษณะส าคัญของการวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ลักษณะส าคัญของการวิจัย ประเภทการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
สมมติฐานการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปรผลและสรุปผลข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  

Meaning, methods for seeking knowledge and truth of humans, main 
features of research, research objectives, research types, research benefits, research 
problem, research proposals, literature review, research hypotheses, population and 
samples, tools for data collection, quality testing for data collecting tools, statistics for 
analysis, interpretation and summary, and writing a research report  

 
2583902 การวิจัยภาคสนาม 

Field Research 
3 (2-2-5) 

                   การปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เทคนิค การเก็บข้อมูลพ้ืนที่ภาคสนาม การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
                    Sociological research practices, techniques, fieldwork data collection, data 
analysis, summary, discussion and suggestion, writing a complete research report 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2584201 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

Strategic Program Planning and Development 
3 (2-2-5) 

 หลักการวางแผนเบื้องต้น ประเภท เทคนิค วิธีการและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการวางแผน 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์  เทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คุณธรรมส าหรับนักยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น การศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ตามลักษณะภูมิสังคม การวิเคราะห์ทุนทางสังคมเพ่ือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนา การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝึกปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน 
                     Strategic concepts, techniques of strategic planning, morals for strategic 
developers, a study of strategic planning for nationals, regional and local scales, social 
capital analysis for strategic planning, an analysis of case studies about the 
development and strategy, strategic planning practices for community development   
 
2584901
  

การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 
Project Management and Seminar on Community 
Development Task 

3 (2-2-5) 

       ความหมาย ความส าคัญ หลักการบริหารจัดการโครงการ  รูปแบบ เทคนิค 
กระบวนการ การวางแผนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ เทคนิคและวิธีการสัมมนาในรูปแบบ
ต่างๆ การจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน  

  Meaning, importance, principles of project management, formats, 
techniques, processes, project planning, project management techniques and methods 
of seminars in various formats organizing seminars in community development 
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 2.1.2 วิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

2511301 จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 

3 (3-0-6) 
 

                   ความหมายจิตวิทยาสังคม วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา กระบวนการสังคมประกิต 
บุคลิกภาพ การรับรู้ทางสังคม การคล้อยตาม เจตคติและพฤติกรรมทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม      
กลุ่ม ภาวะผู้น า ความร่วมมือ การแข่งขัน ความขัดแย้ง สุขภาพจิต ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  
                   Meaning of social psychology, psychological methodologies, socialization, 
personalities, social perceptions, conformity, attitude and social behavior, social 
persuasion, group, leadership, cooperation, competition, conflict, mental health 
community; lifestyles influences on personalities and lifestyles of people in a 
community 
 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย 

Thai Public Administration System 
3 (3-0-6) 

แนวคิด ปรัชญา  ทฤษฎี กระบวนการ  ค่านิยม  ระบบ และวิวัฒนาการของการบริหาร
ราชการไทย  ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการ
ไทย  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ 
และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 

Concepts, philosophies, theories, processes, values, systems and 
evolution of Thai public administration, surrounding factors of the society, economy, 
and politics affecting Thai public administration, problems, obstacles and solutions for 
public administration in Thailand, bureaucracy reform, and future trends of Thai public 
administration  
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2562506 กฎหมายปกครอง 
Administrative Law  

3 (3-0-6) 

                หลักท่ัวไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง ฝุายปกครอง การกระท าในทางการ
ปกครอง ผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง 
วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการ องค์กรศาล
ปกครอง อ านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และการบังคับคดีปกครอง รวมถึง
กรณีศึกษาต่าง ๆ 
                   General principles and important natures of administrative law, 
administrative organs, administrative acts, legal effects of administrative acts, revocation 
of administrative acts, administrative execution, procedural methods of administrative 
officials, public services, administration of state organs, organization of administrative 
courts, jurisdiction of administrative courts, administrative court's procedural methods, 
execution of administrative judgments including various case studies 
 
2581302 
 

เทคโนโลยีและการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน 
Technology and Communication for Community 
Development 

3 (2-2-5) 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ความส าคัญของสื่อในงานพัฒนาชุมชน แนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลกับประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย
และกฎกติกามารยาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์
และแอพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพ่ือจัดท าสื่อ และน าเสนอผลงานปัญหาการสื่อสารในชุมชนบทบาทของ
สื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่นกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน สื่อชุมชน อิทธิพลของสื่อต่องาน
พัฒนาชุมชน 
                   Fundamental communication, importance of media in community 
development, concepts for developmental communication, cooperative 
communication for community development, digital economy policy and benefits for 
economic and society development in local community, securing digital technology and 
etiquette rules of utilizing digital technology, fundamental knowledge for utilizing 
computer programs and smartphone application for media production and 
presentations, problems of community communication, roles of mass media for local 
development, communicative strategies for community development, community 
media, and influences of media on community development tasks 
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 2582302 สันติวิธีศึกษา   
Peace Studies  

3 (3-0-6) 

                    ความหมาย ปรัชญา ความส าคัญ ทฤษฎีทางสันติวิธี ประโยชน์ วิวัฒนาการของสันติวิธี 
ความสูญเสียที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความรุนแรงภายใต้
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ปัจจัยแวดล้อมที่น าไปสู่ปัญหา
และความขัดแย้งในชุมชน หลักการ เปูาหมาย วิธีการของสันติวิธีหลักการและวิธีการของสันติวิธี ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม แนวทางการสร้างสรรค์สันติวิธีในสังคมไทย  
                    Meaning, philosophy, importance, theories of peace studies, benefits, 
evolution of peace studies, loss from conflicts, human rights, social inequality, violence 
under economical, social and political systems affecting social changes, surrounding 
factors leading to problems and conflicts of the community, principles, goals and 
methods of peacefully solving problems in the society, peace building in Thai society 
 
2582303
  

สุขภาวะชุมชน 
Community Well-Being 

3 (2-2-5) 

  ที่มา ความหมาย ความส าคัญของสุขภาวะชุมชน รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 
องค์ประกอบระบบสุขภาพ เปูาหมายของระบบสุขภาพชุมชน แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ตัวชี้วัด
สุขภาพชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชน การเรียนรู้สุขภาพชุมชน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน      
แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน สุขภาพชุมชนกับการพัฒนาชุมชน    
                    Background, meanings, importance of community wellness, patterns of 
community well-being promotion, health system composition, concepts for community 
health promotion, community health indicators, community health management, 
community health learning, a development of community health systems, health 
promotion, community health for community development 
 
2583201 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Development 
3 (2-2-5) 

       ความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนในยุคดิจิทัล 
                   Background of human resources development, meanings, importance, 
concepts, theories and principles for human resource development, promotion a 
process of participation in fundraising for the development of the community in the 
digital period 
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2583204 สิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา 
Community Rights for Development 

3 (3-0-6)  

ความหมาย ประเภท ความส าคัญของสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน             
สิทธิมนุษยชน กฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สถานการณ์และพัฒนาการ
นโยบาย สิทธิชุมชน แนวทางด้านสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชุมชน   
                     Meaning, type, importance of community rights for administration in the 
community, human rights, laws involving human rights; community rights, situations and 
development of community rights policies, methods of community rights for natural 
resources management, community resources administration 
 
2583305
  

การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
Community Tourism Management   

3 (2-2-5) 

          ความหมายของการท่องเที่ยว ที่มาและความส าคัญของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและ         
สิทธิประโยชน์ หลักการตลาดทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน          
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน การท่องเที่ยวใน            
วิถปีกติใหม่ ขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน   
                     Meaning of tourism, background and importance of tourism, tourists and 
benefits, tourism marketing, sustainable tourism, community based tourism, community 
participation for tourism, patterns of tourism management by the community, new 
normal tourism, capacity for tourism accommodation, community based tourism 
promotion 
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2583406 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
Social Welfare and Social Work 

3 (2-2-5) 

แนวคิดทฤษฎีทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ความหมายและขอบเขตของ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
ความสัมพันธ์และความแตกต่างของสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ วิวัฒนาการสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ใน
ประเทศไทย รูปแบบและลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมในภาครัฐ เอกชนและทางภาคี การจัดสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนา 

Concepts and theories of social welfare and social work, meanings and 
scope of social welfare and social work, philosophy and objectives of social welfare and 
social work, relation and differences between social welfare and social work, evolution 
of social welfare and social work both domestic and abroad, concept for social welfare 
and social work provision in Thailand, patterns and characteristics of social welfare by 
governmental; enterprise, and member sectors, community welfare for monitoring 
development task 
 
2583504 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 

Comparative Community Development 
3 (2-2-5) 

                   การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย การพัฒนาเมืองและชนบท วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
การพัฒนาชุมชนของต่างประเทศ ของกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา กลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ในด้านนโยบาย การบริหาร รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
                   Community development in Thailand, urban and rural development, 
comparative analysis of community development with ASEAN countries, developing 
countries, developed countries, policies, administration, patterns, operations, roles of 
international organizations involved with community development 

 
2584101 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

Concepts and Theories of Social Development 
3 (3-0-6) 

          แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  กลุ่มทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก   
กลุ่มทฤษฎีการพัฒนาสังคมทางเลือก กระบวนการโลกาภิวัตน์กับการพัฒนามิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  ทุนทางสังคม  นโยบายการพัฒนาสังคมในประเทศไทย 
                    Theorical concepts about social development, mainstream social 
development theories, alternative social development theories, globalization for 
development on politics, economy, society and culture, social capital, social 
development policy in Thailand           
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2584301 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนา 
Social Policy for Development 

3 (2-2-5) 

          แนวคิดและหลักการวางนโยบายสังคม ขอบเขต กระบวนการการน านโยบายไปสู่            
การปฏิบัติ บริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อนโยบาย
การพัฒนา การวิเคราะห์นโยบายด้านสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบาย         
ทางสังคม 

                      Concepts and principles for social policy planning, scope, processes of  
policy implementation, context of social changes in Thai society, roles and influences of 
surrounding factors for development policies, an analysis of social policies 
 
 

2584303 วัฒนธรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Food Culture and Social Changes 

3 (2-2-5) 

          แนวคิดวัฒนธรรม แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการบริโภค
นิยม ระบบอาหารในสังคมโลก ความมั่นคงทางอาหาร สัญลักษณ์ ความเชื่อและการให้ความหมายทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับ อาหาร บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารกับมนุษย์ ชุมชน ศาสนา พิธีกรรม 
ความเชื่อ และระบบเพศวิถีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับมิติของอ านาจทางสังคมในวิถี
ชีวิตประจ าวัน อาหารกับ  ความทรงจ า อุตสาหกรรมอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
                   Concepts of culture, concepts of social and cultural changes, 
consumerism concepts, food system in world society, food security , symbolic ,beliefs,      
and cultural meaning given about food, roles of relation between food and human; 
community, religious, beliefs, and sexuality in society, relation between food and power 
dimension in daily life, food memory, food industry and social changes 
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2.1.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 
Preparation for Professional Experience in Community 
Development 

2 (90)                                        

 จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การร่างหนังสือในระบบราชการ  
                    Provision of preparation activities for learners before gaining professional 
experience about perception, types and opportunities for careers, learner 
development for acquiring knowledge, skills, attitudes, motivation and satisfied 
requirement for career by focusing on basic skills for tasks and activities about 
community development for example writing an academic letter 
 
2584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชน 

Field Experience in Community Development 
5 (450) 

          จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร หรือหน่วยงาน เพ่ือให้ได้รับความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษา เข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน           
จ านวน 450 ชั่วโมง เพ่ือศึกษาชุมชน น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา สร้างโครงการ ศึกษารูปแบบ 
การจัดระบบงาน การบริการ วิธีการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน              
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนนั้นภายใต้การดูแลและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                    Provision of field experience in organizations or departments for 
understanding skills, attitudes, and experiences about community development, 
assigning students to stay in a community for 450 hours to study the community then 
analyzing problems, writing a project, studying a work system, service, performance, 
solutions of governmental, enterprise, sectors working in those communities under the 
supervision of curricular committee    
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2584891 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 
Cooperative Education Preparation in Community 
Development 

1 (45)                                        

 หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับ        
สหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อน
ออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
                      Principles, concepts, processes, procedures, rules and regulations of 
cooperative education, academic preparation, career skills, morals and professional 
ethics before training   
 
2584892 สหกิจศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 

Cooperative Education in Community Development 
6 (640) 

                    การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถา นประกอบการ              
ที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดท ารายงานและน าเสนอ                  
ผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 Working as a contingent worker of an organization focusing on academic 
and professional performance, writing a report and presenting the result to the 
company and school 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร   
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เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุง 
  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 

  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ      
กลุ่มวิชาเลือกและกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และให้มีความทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตาม   
  1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
  2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
  3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

2. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมและปีการศึกษาที่ก าหนดให้ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

  หลักสูตรเดิมเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2560 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีก าหนดการใช้
หลักสูตร และการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป    
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ตารางที่ ช เปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและเหตุผลใน
การปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คงเดมิ 
เกณฑ์การ
ส าเร็จ
การศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

1) การส าเรจ็การศึกษา 
เรียนครบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
มีค่าระดับคะแนนผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากค่าระดับคะแนน 4.00 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
2) อนุปริญญา  - มีการให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้
หรือไม่ 

 มี      เง่ือนไข  
             ไม่ม ี

1) การส าเร็จการศึกษา 
เรียนครบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
มีค่าระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากค่าระดับคะแนน 4.00 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
2) อนุปริญญา   -  มีการให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้
หรือไม่ 
        มี      เง่ือนไข   
  ไม่ม ี

เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
ล าปาง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.
2564 

ปรัชญา เรียนรู้วิชาการด้านงานพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

ศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน สังคมและแสดง
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า ใ ห้ มี ค ว า ม
แตกต่างจากสาขาอื่นๆ 
โดยเน้นกระบวนการเรียน
การสอน การเป็นวิทยากร
กระบวนการ และการ
บริหารจัดการโครงการ
เพื่อน าไปใช้ในงานพัฒนา
ชุมชนควบคู่กันไป  
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วัตถุประสงค์ 1) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทางวิชาการด้านงานพัฒนา
ชุมชน  
2) มีทักษะในการประยุกต์ความรู้ วิทยาการในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ควบคู่กับการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม  
3) มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
 

1) มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการด้านงานพัฒนา
ชุมชน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
2) มีทักษะในการประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการกับความรู้ที่มีอยู่จริงใน
ชุมชนและความรู้สมัยใหม่สู่การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนที่สมดุล
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงและระบบนิเวศชุมชน  
3) มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม 

เ พื่ อ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
แนวทางในการพัฒนาคุณ
ลักษณะเฉพาะของบัณฑิต 
และเพื่อสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ ให้บัณฑิตมี
ความรู้ ความสามารถใน
การประยุกต์ ใ ช้ความรู้ 
ควบคู่กับงานพัฒนาผ่าน
กระบวนการเป็นวิทยากร
กระบวนการและการ
บริหารจัดการโครงการ 

 
กลยุทธ์ใน
การ
ด าเนินการ
เพื่อแก้ไข
ปัญหา/
ข้อจ ากัดของ
นักศึกษา 
 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าใหม่ของสาขาวิชา เน้นกิจกรรมการปรับตัว
และทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา  

2) มีการฝึกทักษะวุฒิภาวะของความเป็นผู้น าผ่านการฝึกอบรมการเป็น
วิทยากรกระบวนการและฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

3) พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบโดยใช้ปรากฏการณ์ทางสังคมเป็น
ตัวอย่าง และทักษะการใช้แผนที่ความคิดผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร
กระบวนการ 

1)  ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าใหม่ของสาขาวิชาและการจัดอบรมทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   
2)  ฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม และการท างาน

ร่วมกับองค์กรชุมชน 
3)  จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเช่ือมโยงอย่าง

เป็นระบบ 
 

เพื่ อ ให้ ก ลยุ ท ธ์ ในก า ร
ด าเนินการสอดคล้องกับ
ปั ญ ห า แ ร ก เ ข้ า ข อ ง
นักศึกษา 

โครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร     
   1.1.1 บังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
 ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้
     1.1) กลุ่มสาระผู้มีความรอบรู้  

เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
ล าปาง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564
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   1.1.2 เลือก ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
   1.3.1 บังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
   1.3.2 เลือก ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 

1.5กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    ไม่น้อยกวา่ 81 หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาบังคับ   54 หน่วยกิต 
   2.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 27 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

 7 หน่วยกิต 

3)หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

        1.1.1) วิชาบังคับ   จ านวน 6 หน่วยกิต  
        1.1.2) วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้านตา่งๆ ดังนี้  
                - ด้านภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต  
                 - ดา้นวชิาการเปน็ผู้มีความรอบรู้ และด้านคุณธรรม จรยิธรรม จ านวน 3 หน่วยกิต 
     1.2) กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม  
        1.2.1) วิชาบังคับ จ านวน 3 หนว่ยกิต  
        1.2.2) วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้านตา่งๆ ดังนี้  
                - ด้านทักษะเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 และด้านการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม จ านวน 3 หน่วยกิต  
                - ด้านรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล และด้านการเรียนรู้
และปรับใช้เทคโนโลย ีจ านวน 3 หน่วยกิต 
     1.3) กลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
        1.3.1) วิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต  
        1.3.2) วิชาเลือก  จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาด้านต่างๆ ดงันี้  
               - ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ด้านทกัษะการท างานเปน็ทีม และ
ด้านการมีจิตอาสา จ านวน 3 หน่วยกิต  
               - ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและความตระหนกัในส่ิงแวดล้อม และด้าน
ความฉลาดทางสุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา    ไม่น้อยกวา่ 78 หน่วยกิต 
       2.1.1) วิชาบังคับ   51 หน่วยกิต 
       2.1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 27 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 

   

 

โดยจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ได้มีการ
ปรับลดลงจากจ านวน 
124 ห น่ ว ย กิ ต  เ ห ลื อ
จ านวน 121 หน่วยกิต 
และ เพิ่ ม ร า ย วิ ช า ใหม่ 
จ านวน 5 วิชา รวมถึงได้มี
การปรับปรุงเนื้อหาที่เน้น
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  ทั้ ง นี้
เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สอด
คลองกับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิา
บังคับ 

   

1 รหัสวิชา 2531101 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา หลักสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
Principles of Sociology and Anthropology 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายขอบเขตประวัติความเป็นมาและแนวคิดของนักสังคมวิทยานัก
มานุษยวิทยาวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามานุษยวิทยา
ทางกายภาพและทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์การจัดระเบียบทางสังคมกลุ่ม
สังคมสถาบันสังคมวัฒนธรรมการขัดเกลาทางสังคมพฤติกรรมเบี่ยงเบนการ
เสียระเบียบทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา 2581102 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Introduction to Sociology and Anthropology 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายขอบเขตประวัติความเป็นมาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา                    
และมานุษยวิทยา วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัด
ระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม สังคม
วิทยาดิจิทัล การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์                     
กับการพัฒนา การน าทฤษฎีและวิธีการทางมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในงานพัฒนาชุมชน 

1) ปรับรหัสรายวิชาให้
เป็นรหัสของหลักสูตร 
2) ปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย โดยเพิ่ม
เนื้ อหา เ กี่ ย วกั บสั งคม
วิ ท ย า ดิ จิ ทั ล             
การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ
มานุษยวิทยา และหลอม
ร ว ม เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า
ประชากรศาสตร์ 
 

2 รหัสวิชา 2581301 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 
Personnel Development and Group 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาในการด าเนินชีวิต หลักธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวิต การ
เสริมสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคล การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม กลยุทธ์ในการบริหารตนเอง
และกลุ่ม การน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารตนเอง การพัฒนาตนเอง 
เทคนิคการครองใจคน เทคนิควิธีการสร้างมิตร การสร้างผลผลิตในการ

รหัสวิชา 2581201 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและกลุม่ 
Competency Development of Personal and Group    
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาในการด าเนินชีวิต การเสริมสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ในการบริหารตนเองและกลุ่ม การพัฒนาตนเอง การสร้างผลผลิตใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้าง
ทีมงานและการท างานเป็นทีม บทบาทของนักพัฒนา และกระบวนการใน

เปิด วิ ชา ใหม่  โดยการ
หลอมรวม เนื้ อหาของ
ร า ย วิ ช า  ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของบุคคล
และกลุ่ ม  กั บ ร ายวิ ช า
กระบวนการพัฒนาชุมชน
ในศตวรรษที่  21 เ ป็ น
วิชาการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลและกลุ่ม ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหา



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565              หนา้ 136 

  

ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและเหตุผลใน
การปรับปรุง 

ท างานให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างทีมงาน
และการท างานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ
นักพัฒนา 

งานพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21  
 

ร าย วิ ช า เ ดิ ม และ เพิ่ ม
เนื้อหาให้สอดคล้องกับ 3 
ประเด็น ดังนี้ 
1)  ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และ 13 
2)  ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 
3)  ความสอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
ล าปาง ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 
4) เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับเนื้อหารายวิชา เพื่อ
ความเหมาะสมต่อการ
เรียนในระดับชั้นปี 
 
 
 
 
 

3 รหัสวิชา 2582202 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 
Process of Community Development in 21st Century 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ 2582401ชุมชนศึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา 
บทบาทของนักพัฒนา กระบวนการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชน 
การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในลักษณะของโครงการ การด าเนินงาน การ
ติดตามประเมินผล การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานพัฒนา
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลง 
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4 
 

รหัสวิชา 2582203 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน 
Local Wisdom for  Community Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย วิวัฒนาการของภูมิปัญญา ความส าคัญ ประเภท ประโยชน์ของ
ภูมิปัญญา การ ใ ช้ภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต 
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา การ
ประยุกต์ภูมิปัญญากับการพัฒนาชุมชน 
 

รหัสวิชา 2582203 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน 
Local Wisdom for  Community Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย วิวัฒนาการของภูมิปัญญา ความส าคัญ ประเภท ประโยชน์ของ
ภูมิปัญญา การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการ
สืบทอดภูมิปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา การผลิตใหม่ของภูมิ
ปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการปรับตัวของชุมชน การประยุกต์ภูมิปัญญา
กับการพัฒนาชุมชน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย  โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการผลิตใหม่ของ
ภูมิปัญญาเพื่อให้นักศึกษา
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ถึ ง ภู มิ
ปัญญาท้อ งถิ่ นกั บการ
ปรับตัวของชุมชน  

5 รหัสวิชา 2582301 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา ประชากรเพื่อการพัฒนา 
Population for Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
สภาวะประชากรของโลกและประเทศไทย องค์ประกอบทางประชากรการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ภาวการณ์   เจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร การ
ปูองกัน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชากร นโยบายประชากร การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพประชากร 

ยกเลิก ได้น ารายวิชาประชากร
เพื่อการพัฒนาไป 
ห ล อม ร วม เ นื้ อ ห า กั บ
รายวิชาความรู้ เบื้องต้น
ท า ง สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ
มานุษยวิทยา 

6 รหัสวิชา 2582403 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
Fund Raising for Community Development 

ยกเลิก ได้น ารายวิชาระดมทุน
เพื่อการพัฒนาชุมชนไป
ห ล อม ร วม เ นื้ อ ห า กั บ
ร า ย วิ ช า ก า ร พั ฒ น า
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ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดทุนทางสังคม ความหมาย หลักการ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ระดมทุนในประเทศไทย และต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทุน 
แหล่งทุนส าหรับการระดมทุนปัญหาอุปสรรค การส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน 
 

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า เ กิ ด ก า ร
ประยุกต์ ใช้ความรู้ ไปสู่
การปฏิบัติโดยเน้นทุนและ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

7 รหัสวิชา 2583202 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพฒันา 
Community Economy for Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ขอบเขต ความหมายของการพึ่งตนเอง ทุนในชุมชน กระบวนการเกิด
เศรษฐกิจชุมชนความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชนตลาดท้องถิ่น และ
แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน รูปแบบ และการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน ทิศทางและแนวโน้ม
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 

รหัสวิชา 2582402 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชน 
Community Economy  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
วิวัฒนาการเกิดเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย ทฤษฎีและแนวคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โครงการภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนากลุ่มอาชีพ ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชน 

1) ปรับรหัสรายวิชาเพื่อ
ไม่ซ้ ากับรหัสของหลักสูตร
เดิม ปี พ.ศ. 2560 
2) ปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย โดยเพิ่ม
เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ
วิวัฒนาการเกิดเศรษฐกิจ
ชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจ
ชุมชน โครงการภาครัฐ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจชุมชน  

8  รหัสวิชา 2582405 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา นวัตกรรมชุมชน 
Community Innovation 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชน องค์ประกอบในการสร้างนวัตกรรม
ชุมชน แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมชุมชน และการฝึก

เปิดวิชาใหม่  
โดยมี เนื้ อหาที่ทันสมั ย  
และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
4 ประเด็น ดังนี้ 
1) มาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง พ.ศ. 2562 
ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน คือ
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ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

เป็นผู้มีความรอบรู้ตาม
ศาสตร์ เป็นผู้ร่วม 
สร้างสรรค์นวตักรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาโดยหลักสูตรมี
ความทันสมัยหรืออยู่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ด้านกาย 
ใ จ  ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) แนวคิด แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่  1 3  ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจและยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของคนใน
สั งคมให้ ดี ขึ้ นประ เด็ น
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นก าลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 

 
9  รหัสวิชา 2582404 

หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม 
Holistic Community Enterprise for Development  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ขอบเขต ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าทาง
การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายแบบองค์รวม การวางแผน
เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย แนวคิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการสื่อสารเชิงอัตลักษณ์ส าหรับ
ผลติภัณฑ์ชุมชน แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารทางการตลาด
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในยุคดิจิทัล 

เปิดวิชาใหม่  
โดยมีเนื้อหาที่ทันสมัยและ
มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 4 
ประเด็น ดังนี้ 
1) มาตรฐานการศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
ล าปาง พ.ศ. 2562 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียนคือเป็นผู้มี
ความรอบรู้ตามศาสตร์
เ ป็ นผู้ ร่ ว ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ เ ป็ น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
2 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาโดยหลักสูตรมี
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ความทันสมัยหรืออยู่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ด้านกาย 
ใ จ  ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) แนวคิด แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่  1 3  ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
สั งคมให้ ดี ขึ้ นประ เด็ น
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นก าลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 
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10 รหัสวิชา 2583301 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 
Local Organization and Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายและประเภทขององค์กรท้องถิ่น ความส าคัญขององค์กรทอ้งถิ่น
ต่อการพัฒนาชุมชน รูปแบบขององค์กรท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น 
บทบาทหน้าท่ีและการด าเนินงานขององค์กรชุมชนในท้องถิ่น ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขขององค์กรท้องถิ่นในงานพัฒนาชุมชน 

รหัสวิชา 2583301 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา 
Local Organization and Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายและประเภทขององค์กรท้องถิ่น ความส าคัญขององค์กรท้องถิ่น
ต่อการพัฒนาชุมชน รูปแบบขององค์กรท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น 
บทบาทหน้าท่ีและการด าเนินงานขององค์กรชุมชนในท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขขององค์กรท้องถิ่นในงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
ชุมชนเพื่ อ ให้นักศึกษา
เข้าถึงกระบวนการ 
การพัฒนาองค์กรท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าท่ีขององค์กร 

11 รหัสวิชา 2583303 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา การพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาแบบยั่งยืนพลวัตสังคม
โลกและพลวัตสังคมไทยเทคนิคและกระบวนการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัว
แบบของการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

รหัสวิชา 2583303 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา การพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาแบบยั่งยืนแนวคิดและ
หลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักการทรงงาน 23 ข้อ 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวแบบของ
การพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับแนวคิดและหลัก
ป ฏิ บั ติ ข อ ง ศ า ส ต ร์
พระราชาจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
หลักการทรงงาน 23 ข้อ   
การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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12 รหัสวิชา 2583402 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Natural Resources Management and Environment 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจ าแนกประเภทปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการประเมินผล
กระทบ สาเหตุของการเกิดปัญหา แนวทาง  การปูองกันแก้ไข กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน โครงการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

รหัสวิชา 2583401 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การจดัการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 
Community Resources Management for Self-Reliance 
ค าอธิบายรายวิชา 
ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข่ า ย  ค ว า ม ส า คั ญ  แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ แนวทางแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม องค์กรและกฎหมายสิ่งแวดล้อม การวางแผนและรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  การส ารวจทรัพยากร
ชุมชนและแผนที่ทรัพยากรชุมชน การศึกษาตัวแบบการจัดการชุมชน
พึ่งตนเอง และการบริหารจัดโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

1) ปรับรหัสรายวิชาเพื่อ
ไม่ซ้ ากับรหัสของหลักสูตร
เดิม ปี พ.ศ. 2560 
2) ปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความทันสมัยและปรับช่ือ
รายวิชาโดยเพิ่มเนื้อหา
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ น 
กา ร วา งแผนและกา ร
ส ารวจทรัพยากรชุมชน
และแ ผนที่ ท รั พ ย าก ร
ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้ า ใจถึ งกระบวนการ
วางแผนและการส ารวจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง 

13  รหัสวิชา 2584201 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
Strategic Program Planning and Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการวางแผนเบื้องต้น ประเภท เทคนิค วิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ เทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
คุณธรรมส าหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

เปิดวิชาใหม่  
โดยมีเนื้อหาที่ทันสมัยและ
มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 4 
ประเด็น ดังนี้ 
1) มาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง พ.ศ. 2562 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน คือเป็นผู้มี
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ภูมิภาคและท้องถิ่น การศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนตาม
ลักษณะภูมิสังคม การวิเคราะห์ทุนทางสังคมเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ส าหรับการพัฒนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการพัฒนาและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ฝึกปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 

ความรอบรูต้ามศาสตร์
เป็นผู้ร่วม 
สร้างสรรค์นวตักรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาโดยหลักสูตรมี
ความทันสมัยหรืออยู่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ด้านกาย 
ใ จ  ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) แนวคิด แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่  1 3  ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจและยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของคนใน
สั งคมให้ ดี ขึ้ นประ เด็ น
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นก าลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 

14 รหัสวิชา 2584204 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การวางแผนและการบรหิารจัดการโครงการ                           
Project Planning and Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการวางแผนเบื้องต้น ประเภทของแผนการพัฒนา เทคนิคและวิธีการใน
การวางแผน การวางแผนพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ตัวอย่างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หลักการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมการติดตาม
และประเมินผล การเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

รหสัวิชา 2584901 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 
Project Management and Seminar on Community Development 
Task 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการบริหารจัดการโครงการ  รูปแบบ เทคนิค 
กระบวนการ การวางแผนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ เทคนิคและ
วิธีการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ การจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 

เปิดวิชาใหม่  
โดยการหลอมรวมเนื้อหา
ของรายวิชา  
การวางแผนและการ
บริหารจดัการโครงการกบั
รายวิชาการจดัการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 
เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับประเด็นดังนี ้
1) ให้มีความสอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และ 
13 
2) ใหม้ีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏระยะ 20 ปี 
(2560-2579) 

15 รหัสวิชา 2584901 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การจดัการฝึกอบรมและสมัมนา 
Seminar and Workshop Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา
การออกแบบโครงสร้างการฝึกอบรมและสัมมนา การบริหารจัดการในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา การเลือกใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมในรูปแบบ
ต่างๆ การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมและสัมมนาการเลือกใช้เครื่องมือใน
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การประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนา 3) ใหม้ีความสอดคล้องกบั
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
ล าปาง ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 
คือเป็นผู้มีความรอบรู้ตาม
ศาสตร์เป็นผู้ร่วม 
สร้างสรรค์นวตักรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
4) เปลี่ยนรหสัวิชาและ
ปรับเนื้อหารายวิชา เพื่อ
ความเหมาะสมต่อการ
เรียนในระดับช้ันป ี

กลุ่มวิชาเลือก 
1 รหัสวิชา 2511301 

หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายจิตวิทยาสังคม กระบวนการสังคมประกิตการรับรู้ทางสังคม การ
คล้อยตาม เจตคติและพฤติกรรมทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม กลุม่ ภาวะ
ผู้น า ความร่วมมือ การแข่งขัน ความขัดแย้ง ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน อิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีต่อบุคลกิภาพและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

รหัสวิชา 2511301 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายจิตวิทยาสังคม วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา กระบวนการสังคม
ประกิต บุคลิกภาพ การรับรู้ทางสังคม การคล้อยตาม เจตคติและพฤติกรรม
ทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม กลุ่ม ภาวะผู้น า ความร่วมมือ การแข่งขัน 
ความขัดแย้ง สุขภาพจิต ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมี
ต่อบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการศึกษาทาง
จิตวิทยา บุคลิกภาพ และ
สุ ข ภ า พ จิ ต เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาได้ เรียนรู้ถึงวิธี
การศึกษาทางจิตวิทยา 
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต  ซึ่ ง
ปั จจุ บันถื อ เป็ น เ รื่ อ งที่
ส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของชุมชน   
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2 รหัสวิชา 2584302 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา การสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน 
Communication and Community Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ความส าคัญของสื่อในงานพัฒนาชุมชน 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับงาน
พัฒนาชุมชน ปัญหาการสื่อสารในชุมชนบทบาทของสื่อมวลชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน สื่อชุมชน อิทธิพล
ของสื่อต่องานพัฒนาชุมชน 

รหัสวิชา 2581302 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน 
Technology and Communication for  Community Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารความส าคัญของสื่อในงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับงาน
พัฒนาชุมชน นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลกับประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชนท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัยและกฎกติกา
มารยาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์และแอพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพื่อจัดท าสื่อและน าเสนอผลงาน
ปัญหาการสื่อสารในชุมชนบทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่นกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน สื่อชุมชน อิทธิพลของสื่ อต่องานพัฒนา
ชุมชน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล กั บ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชนท้ อ งถิ่ น  กา ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ที่
ปลอดภัยและกฎกติกา
ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์
และแอพลิเคชันในสมาร์ทโฟน 

3 รหัสวิชา 2582302 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา สันติวิธีศึกษา 
Peace Studies 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ปรัชญา ความส าคัญ ทฤษฎีทางสันติวิธี ประโยชน์ วิวัฒนาการ
ของสันติวิธี ความสูญเสียที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ หลักการและวิธีการ
ของสันติวิธี แนวทางของหลักธรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม การ
แก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แนวทางการสร้างสรรค์สันติวิธีในสังคมไทย 

รหัสวิชา 2582302 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา สันติวิธีศึกษา 
Peace Studies 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ปรัชญา ความส าคัญ ทฤษฎีทางสันติวิธี ประโยชน์ วิวัฒนาการของ                   
สันติวิธี ความสูญเสียที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ า           
ทางสังคม และความรุนแรงภายใต้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ปัจจัยแวดล้อมที่น าไปสู่ปัญหาและ ความขัดแย้งในชุมชน 
หลักการ เปูาหมาย วิธีการของสันติวิธี หลักการและวิธีการของสันติวิธี          
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม แนวทางการสร้างสรรค์สันติวิธีในสังคมไทย  

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
และความรุนแรงภายใต้
ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
ปัจจัยแวดล้อมที่น าไปสู่
ปัญหาและความขัดแย้งใน
ชุมชน หลักการ เปูาหมาย 
วิธีการของสันติวิธ ี
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  รหัสวิชา 2582303 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา สุขภาวะชุมชน 
Community Well-Being 
ค าอธิบายรายวิชา 
ที่มา ความหมาย ความส าคัญของสุขภาวะชุมชน รูปแบบการส่งเสริมสุข
ภาวะชุมชน องค์ประกอบระบบสุขภาพ เปูาหมายของระบบสุขภาพชุมชน 
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ตัวช้ีวัดสุขภาพชุมชน การจัดการสุขภาพ
ชุมชน การเรียนรู้สุขภาพชุมชน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน สุขภาพชุมชนกับการพัฒนาชุมชน    

เปิดวิชาใหม่ โดยมีเนื้อหา
ที่ทันสมัยและมีเนื้อหาที่
ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี ้
1) มาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง พ.ศ. 2562ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียนคือเป็นผู้มี
ความรอบรูต้ามศาสตร์
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
2 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 
20 (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาโดยหลักสูตรมี
ความทันสมัยหรืออยู่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
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ทรัพยากรมนุษย์ด้านกาย ใจ 
สติปัญญาและสิ่งแวดล้อม 
4) แนวคิด แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่  1 3  ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
สั งคมให้ ดี ขึ้ นประ เด็ น
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นก าลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 
5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปั จจุ บั นที่
เกี่ ยวข้ องกั บสุ ขภาพของ
ประชาชน 

4 รหัสวิชา 2583201 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย ความส าคัญ 
แนวคิดทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความจ าเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน 

รหัสวิชา 2583201 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย ความส าคัญ 
แนวคิดทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาชุมชนในยุคดิจิทัลการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
พัฒนาชุมชนในยุคดิจิทัล 
การส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการระดมทุน
เพื่ อน า ไปสู่ การพัฒนา
ชุมชน 
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5 รหัสวิชา 2583305 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การจดัการท่องเที่ยวชุมชน 
Community Tourism Management   
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของการท่องเที่ยว ที่มาและความส าคัญของการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวและ สิทธิประโยชน์ หลักการตลาดทางการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขีดความสามารถใน  
การรองรับทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน   

รหัสวิชา 2583305 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การจดัการท่องเที่ยวชุมชน 
Community Tourism Management   
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของการท่องเที่ยว ที่มาและความส าคัญของการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวและ สิทธิประโยชน์  หลักการตลาดทางการท่องเที่ยว           
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวใน       
วิถีปกติใหม่ ขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว การส่งเสริม  
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน   

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย  สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิด
จากไวรัสและโรคอุบัติใหม่ 
ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า  2019 
(COVID-19)จึ ง มี ค ว า ม
จ าเป็นเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในวิถีปกติ
ใหม ่(New Normal) 

6 รหัสวิชา 2583504 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนเปรยีบเทียบ 
Comparative Community Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย การพัฒนาชุมชนของ
ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12   
การวิเคราะห์รูปแบบวิธีการด าเนินงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศชุมชนต้นแบบการพัฒนาในประเทศไทยในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา 2583504 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนเปรยีบเทียบ 
Comparative Community Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย การพัฒนาเมืองและชนบท วิเคราะห์
เปรียบเทียบกับการพัฒนาชุมชนของต่างประเทศ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในด้านนโยบาย         
การบริหาร รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
แ ล ะ ช น บ ท  แ ล ะ ก า ร
เปรี ยบ เที ยบน โยบาย   
ก า ร บ ริ ห า ร  รู ป แ บ บ 
วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
บ ท บ า ท ข อ ง อ งค์ ก า ร
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้นักศึกษา
เกิ ด การ วิ เ ค ร าะห์ เ ชิ ง
เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า ก
กรณีศึกษาใหม่ๆ ได้ 
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7 รหัสวิชา 2584101 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Concepts and Theories of Social Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎี  
การพึ่งพาทฤษฎีหลังสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา ทุนทางสังคม 
ประชาสังคม วิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนาสังคม  นโยบาย      
การพัฒนาสังคมในประเทศไทย 

รหัสวิชา 2584101 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Concepts and Theories of Social Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  กลุ่มทฤษฎีการพัฒนาสังคม
กระแสหลัก กลุ่มทฤษฎีการพัฒนาสังคมทางเลือก กระบวนการโลกาภิวัตน์
กับการพัฒนามิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทุนทางสังคม  
นโยบายการพัฒนาสังคมในประเทศไทย 

ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า ใ ห้ มี   
ความทันสมัย โดยเพิ่ม
เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ         
การแบ่งกลุ่มทฤษฎีการ
พั ฒ น า สั ง ค ม  เ พื่ อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาสังคมในบริบท
การ เปลี่ ยนแปลงทา ง
สังคมในวิถีปกติใหม่ 

8 รหัสวิชา 2584301 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา นโยบายสังคมเพื่อการพฒันา 
Social Policy for Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและหลักการวางนโยบายสังคม ขอบเขต กระบวนการ วิธีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย บทบาทและอิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อนโยบายการพัฒนา 

รหัสวิชา 2584301 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา นโยบายสังคมเพื่อการพฒันา 
Social Policy for Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและหลักการวางนโยบายสังคม ขอบเขต กระบวนการการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ บริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย บทบาทและอิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อนโยบายการพัฒนา การวิเคราะห์นโยบายด้านสังคม 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม 
 
 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทั น ส มั ย  เ พิ่ ม เ นื้ อ ห า
เกี่ ย วกับการวิ เคราะห์
นโยบายด้านสังคม ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
และเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ท า ง สั ง ค ม  เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
จริง 

9 รหัสวิชา 2582303 
หน่วยกิต 3(3-0-6) 
ชื่อวิชา อาเซียนกับการพัฒนาชุมชน 
ASEAN and Community Development 

ยกเลิก เ นื้ อ ห า ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ
รายวิชาการพัฒนาชุมชน
เปรียบเทียบ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน ความส าคัญของการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนอาเซียนกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงผลกระทบในการพัฒนาของ
อาเซียน การวิ เคราะห์ ชุมชนกับการพัฒนาของประชาคมอาเซียน          
การปรับตัวของชุมชนและนักพัฒนาต่อประชาคมอาเซียน 

10  รหัสวิชา 2584303 
หน่วยกิต 3(2-2-5) 
ชื่อวิชา วัฒนธรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Food Culture and Social Changes  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดวัฒนธรรม แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิด
การบริโภคนิยม ระบบอาหารในสังคมโลก ความมั่นคงทางอาหาร สัญลักษณ์ 
ความเช่ือและการให้ความหมายทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร บทบาท
ความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารกับมนุษย์ ชุมชน ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ 
และระบบเพศวิถีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับมิติของอ านาจทาง
สังคมในวิถีชีวิตประจ าวัน อาหารกับความทรงจ าอุตสาหกรรมอาหารกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เปิดวิชาใหม ่
โดยมี เนื้ อหาที่ทันสมั ย  
และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
4 ประเด็น ดังนี้  
1) มาตรฐานการศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
ล าปาง พ.ศ. 2562ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียนคือเป็นผู้มี
ความรอบรู้ตามศาสตร์
เ ป็ นผู้ ร่ ว ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ เ ป็ น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
2 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 
20 (พ.ศ .2560 -2579) 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3          
การยกระดั บคุณภาพ
การศึกษาโดยหลักสูตรมี
ความทันสมัยหรืออยู่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและเหตุผลใน
การปรับปรุง 

ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ด้านกาย 
ใ จ  ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) แนวคิด แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่  1 3  ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
สั งคมให้ ดี ขึ้ นประ เด็ น
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นก าลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๙. ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๙. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๑. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖.  นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายยวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัติยวรา อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยก่ิงแกว ทิศตึง อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๙. ผูชวยศาสตราจารยธนุพงษ ลมออน อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑๐. อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑๑. อาจารยอมาพร ปวงรังสี อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑๒. อาจารยภาคภูมิ พิชวงค อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๔. นางสาวธัญชนก เรือนแกว นักวิชาการพัสดุ 

๑๕. นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ นักวิชาการพัสดุ 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๖.  อาจารยสมศักดิ์  กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๗.  รองศาสตราจารยอัมเรศ  เนตาสิทธิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ  เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม                         

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัติยวรา              

อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัติยวรา อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ขอ ๑๑ สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ใหเพ่ิมขอมูลสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙  

๒. หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ขอ ๑๓.๒ ใหทบทวนเพ่ิมกลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร             

ท่ีนักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืนตองมาเรียน  

๓ . ให พิ จารณ านํ าโครงการมหาวิทยาลัยสู ตํ าบล  (U2T) โคกหนองนาโม เดล               

และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๔. หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ ๒.๓ ความคาดหวัง

ของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ – ๔ ควรปรับถอยคําใหกระชับ และปรับให

สอดคลองกับรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

๕. ใหพิจารณายายรายวิชาการคิดอยางสรางสรรคในหมวดวิชาเลือก ไปอยูในหมวดวิชา

บังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๖. ใหพิจารณาปรับชื่อรายวิชา จาก “บริหารจัดการโครงการและสัมมนาในงานพัฒนา

ชุมชน” เปน “การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน” 

๗. ใหพิจารณาปรับชื่อรายวิชา จาก “การจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง” 

เปน “การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง”  

๘. ควรมีรายวิชาท่ีเปน Lifelong Learning ท่ีจะ Upskill กับ Reskill ใหกับชุมชนได 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และเปดสอน               

ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

ขอรับรองรายงานการประชุมขางตน 

 

 

             (รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                                                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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