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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชีวติและชุมชนแบบบูรณาการ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
สถาบันการเรียนรู้เพือ่ปวงชน 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
คณะ/สาขาวชิา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพฒันาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ 
 

หมวดที ่1  
ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย    : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
  สาขาวิชาการพฒันาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ 
ช่ือภาษาองักฤษ  : Bachelor of Arts Program in Integrated Life and Community Development  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือภาษาไทย  ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตรบณัฑิต  (การพฒันาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ) 
 ช่ือยอ่ : ศศ.บ. (การพฒันาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ) 
ช่ือภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Bachelor of Arts (Integrated Life and Community Development) 
 ช่ือยอ่ : B.A. (Integrated Life and Community Development) 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรมีความเช่ียวชาญในการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาชีวิต
และชุมชนแบบบูรณาการ ดงัน้ี 
   1) กลุ่มวิชาการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   2) กลุ่มวิชาการจดัการสุขภาพชุมชน 
   3) กลุ่มวิชาการจดัการการเกษตรยัง่ยนื 
   4) กลุ่มวิชายติุธรรมชุมชน 
   5) กลุ่มวิชาการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน    
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4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
120 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
5.2 ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถส่ือสาร

ภาษาไทยไดอ้ยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2559  
6.1 สภาวชิาการ ไดพ้ิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 2/2558(14)  
เม่ือวนัองัคารท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 และคร้ังท่ี 4/2558 (16) เม่ือวนัพธุท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558 
6.2 สภาสถาบัน ไดพ้ิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2558 (27) เม่ือวนัพธุท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
และในการประชุม คร้ังท่ี 5/2558 (29) เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24   กนัยายน พ.ศ. 2558 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558  

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 
 8.1 อาชีพอิสระ และผูป้ระกอบการสงัคม 
 8.2 ขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังานของรัฐ ตามท่ี ก.พ. กาํหนด 
 8.3 ครูและครูผูช่้วยตามท่ีสาํนกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  
 8.4 พนกังานองคก์รเอกชนและองคก์รพฒันาเอกชน 
 8.5 ขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.  
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.  
 8.6 ผูบ้ริหาร หรือผูน้าํองคก์รภาคประชาชน / กลุ่ม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์ /
วิสาหกิจชุมชน ผูบ้ริหารองคก์รภาคประชาสงัคม และผูบ้ริหารองคก์รพฒันาเอกชน 
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9. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
   (คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชีวติและชุมชนแบบบูรณาการ) 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

 สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

การปฏิวติัเขียวในประเทศไทยท่ีเร่ิมข้ึนตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัแรกในปี 
2504 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อการผลิตในภาคการเกษตร ชาวบา้นเปล่ียน
จากเกษตรอินทรียม์าเป็นเกษตรเคมี จากเกษตรผสมผสานมาเป็นเกษตรเชิงเด่ียว จากเกษตรกรรม
เพื่อการยงัชีพ (พึ่งตนเอง) มาเป็นเกษตรเพื่อตลาด จากการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดทอ้งถ่ินมาเป็น

ลาํดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

คุณวุฒแิละสาขาวชิา ตาํแหน่ง 

1. 
 

นายศุภกร คุรุการเกษตร 3930500011474 
 

ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, 2547. 

ประธาน 
กรรมการ 

2. นายไอศูรย ์ภาษยะวรรณ์ 3102001343252 วท.ม. (เทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2534. 
วท.บ. (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2527. 

กรรมการ 

3. นายเทพพิสุทธ์ิ ประจิตร 3301300616786 LL.M., (Public Law)  
University of Pune, India, 1998.  
M.A. (Politics) Nehru Institute of Social 
Sciences, India, 1998.  
น.บ. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2527. 

กรรมการ 

4. นายสรณพงษ ์บวัโรย 3759900208003 ศศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550. 
สส.บ. (ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2526. 

กรรมการ 
 

5. นางสาวกษมาพร พวงประยงค ์ 1101400868383 ศษ.ม. (พฒันศึกษา)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555. 
บธ.บ. (การจดัการ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552. 

กรรมการ 
และ

เลขานุการ 
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เพื่อตอบสนองตลาดนอกท้องถ่ินกระทั่งตลาดโลก วิถีการเกษตรท่ีผลิตเองบริโภคเองค่อยๆ         
ล่มสลายลง เกิดการสูญเสียท่ีดินทํากินให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้ งอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เกษตรกรท่ียงัมีท่ีดินทาํกินจาํนวนมากกลายเป็น “เกษตรกรพนัธสัญญา” กบั
บริษทัอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ ตามวาทกรรม (อาํพราง) “ครัวโลก” ท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งจงใจ
เพื่อจูงใจใหเ้กษตรกรผลิตเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก แลว้ค่อยนาํเงินท่ีขายไดม้าซ้ือของกินสาํหรับ 
“ครัวฉนั” กลายเป็นเกษตรกรท่ีไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่สามารถกาํหนดชีวิตของตนเองได ้ตกอยูใ่น
วงจรการเกษตรท่ีคนนอกกาํหนดให้หมด ตั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุพืชหรือพนัธ์ุสัตว ์ปุ๋ยหรืออาหารสัตว ์
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชหรือยาเคมีสาํหรับสัตว ์วิธีเพาะปลูกหรือวิธีเล้ียง กระทัง่ราคาขาย ณ วนัท่ีพืช
สุกงอมหรือสตัวโ์ตเตม็วยั  กก็าํหนดโดยตลาดระดบัประเทศหรือตลาดโลก ซ่ึงจาํเป็นตอ้งขายไม่ว่า
จะขาดทุนหรือกาํไร เพราะผลผลิตพืชอาจเน่าเสีย สัตวเ์ล้ียงต่อไปก็เปลืองอาหารเพราะไม่โตให้
นํ้ าหนกัมากไปกว่าน้ีแลว้ เกษตรกรจาํนวนมากท่ีเขา้สู่ระบบเกษตรพนัธสัญญาเพ่ือ “ครัวโลก” กบั
บริษทัอุตสาหกรรมเกษตรจึงตกอยูใ่นสภาพ “ทาสในท่ีดินของตนเอง”  ตกอยูใ่นวงัวนของหน้ีสินท่ี
ไม่มีทางออก ทุกขย์าก ไม่มีทางออก ไม่มีความสุขในชีวิต โดยมีลทัธิบริโภคนิยมเสริมเขา้มาอีก  

คนจากนอกชุมชนไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชนท่ีเขา้มาพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินก็มกัไม่รู้
จริงกบัปัญหาของชุมชน ทั้งนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ถูกกาํหนดมาจากระดบัชาติ 
ระดบัภาค หรือระดบัจงัหวดั และมกัใชง้บประมาณเป็นตวัตั้ง เม่ือเงินหมดก็เลิกพฒันาท่ีตอบสนอง
นโยบาย แผนงาน และโครงการจากภายนอกดงักล่าวจึงมกัส่งผลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนนอกชุมชนไม่สามารถฟ้ืนฟูระดับความสามารถของชุมชนให้เขม้แข็ง 
พึ่งตนเองได ้

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
การวางแผนจากส่วนกลางผา่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมุ่งพฒันาประเทศ

ใหเ้ป็นสู่แบบทนัสมยั (modernization) และใหป้ระชาชนเป็นคนทนัสมยั (modern man) ส่งผลให้
เกิดการปะทะกนัทางวฒันธรรมสมยัใหม่กบัวฒันธรรมไทย เยาวชนจาํนวนมากทั้งในเมืองและ
ชนบทไม่ใส่ใจค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมไทย ไม่รู้สึกผกูพนักบั “รากเหงา้” 
และ “บา้นเกิด” อีกต่อไป  

ขณะเดียวกนั การเติบโตข้ึนของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ยุทธศาสตร์การศึกษาของไทย
หันไปรับใชก้ารผลิตกาํลงัคนเพื่ออุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นระดบัอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ส่วน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา จนถึงมธัยมศึกษา กส็นองยทุธศาสตร์ขา้งตน้
โดยทาํให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลายเป็นท่ีสาํหรับเตรียมเยาวชนเพื่อส่งต่อระดบัอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาผลิตเป็นกาํลงัคนป้อน “ตลาดแรงงาน” โดยเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป ดงัท่ี
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดให้
ตอ้งประเมิน “ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต” กองทุนสนับสนุนการศึกษาของรัฐ เช่น กรอ. ก็
กาํหนดเกณฑ์ว่าจะสนับสนุนเฉพาะสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ ทาํให้เกิดปรากฏการณ์
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แข่งขนักนัเขา้เรียนสาขาวิชาอนัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน สร้างความเครียดให้เยาวชนและ
ครอบครัว กระทัง่ธุรกิจกวดวิชาเติบโตเป็นธุรกิจหม่ืนลา้นต่อปี 

ระบบการศึกษาแบบ  “แพ้คัดออก” ส่งผลให้มีผู ้พลาดโอกาสในการศึกษาต่อถึง
ระดบัอุดมศึกษาเป็นจาํนวนมาก หลงัจากออกไปทาํงานพอตั้งหลกัไดแ้ลว้ เรียนต่อจนจบระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายแลว้ ตอ้งการเรียนต่อระดบัอุดมศึกษาก็ยากเพราะระบบการศึกษาท่ีไดรั้บการ
ออกแบบสําหรับผลิตกาํลงัคนป้อนอุตสาหกรรม ไม่มีวิธีการเรียนการสอนรองรับประชาชน
คนทาํงานแลว้ท่ีมีประสบการณ์จากการทาํงานอาชีพต่างๆ ท่ีสาํคญัคือไม่มีวิชาชีวิตและวิชาชุมชน
ในหลกัสูตรใดๆ ให้ประชาชนเหล่าน้ีไดเ้รียนเพื่อพฒันาชีวิตส่วนตวั ครอบครัว และชุมชนอยู่ใน
ทอ้งถ่ินของตน แมแ้ต่หลกัสูตรพฒันาชุมชนในมหาวิทยาลยัหลายแห่งก็ยงัมุ่งสร้าง “นักพฒันา
ชุมชน” เพื่อป้อนตลาดแรงงานภาคราชการและภาคเอกชน (องคก์รพฒันาเอกชน) เพื่อไปพฒันา
ชุมชนใดๆ ก็ไดแ้บบคนนอกชุมชน ไม่ใช่การเรียนสาํหรับคนท่ีมีอาชีพการงาน มีครอบครัวอยู่ใน
ชุมชนไดเ้รียนเพื่อพฒันาตนและชุมชนทอ้งถ่ินตน  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
จากสถานการณ์ดงักล่าว สถาบนัฯ จึงเห็นความจาํเป็นในการจดัทาํหลกัสูตรน้ีข้ึน เพื่อเป็น

การศึกษาแนวใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้หญ่ตั้งแต่เยาวชน เกษตรกร ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน ผูน้าํ
ชุมชน นักการเมืองทอ้งถ่ิน นักบวช และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเรียนเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชน
หรือทอ้งถ่ินตน ไดมี้โอกาสเลือก  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาโดยเนน้ชีวิตของผูเ้รียนและชุมชน
เป็นตวัตั้ง  เรียนรู้ตวัตนในชีวิตจริงและเรียนรู้พร้อมกับพฒันาชุมชนจริง ทาํให้ชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีข้ึนในขณะท่ีเรียน หมายถึง มีสุขภาพดีข้ึน หน้ีสินลดลง ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเขม้แขง็ 
และอยู่เยน็เป็นสุข เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของตนเอง ครอบครัว และมีการเปล่ียนแปลงใน
ชุมชนเกิดข้ึนตั้งแต่ขณะเรียน โดยไม่ตอ้งรอใหส้าํเร็จการศึกษาแลว้จึงค่อยเปล่ียนแปลง หลกัสูตรน้ี
จึงพฒันาข้ึนโดยอิงแนวคิดการเรียนเชิงปริวรรต (Transformative Learning) ไม่ใช่เรียนแบบรับการ
ถ่ายทอดความรู้ (Transformations of Knowledge) 

การพฒันาหลกัสูตรน้ีจึงเนน้จดักระบวนการเรียนรู้แบบ  
- “เรียนมาก สอนนอ้ย” (Self-directed Learning)  
- “เรียนเพื่อสร้างความรู้ใหม่” ไม่ใช่เอาแต่ท่องจาํความรู้จากตาํรา 
- “เรียนผา่นการปฏิบติัในชีวิตจริงและชุมชนจริง”  
- “ชีวิตดีข้ึนตั้งแต่ขณะเรียน” ไม่ใช่เรียนเพื่อนาํความรู้ไปใช ้(รับใชน้ายจา้ง) หลงัเรียนจบ 
- “การเรียนกบัการพฒันาบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั” นอกจากบูรณาการกบัชีวิตจริงของ

ผูเ้รียนแต่ละคนแลว้ ยงัเรียนในชุมชน โดยชุมชนร่วมเรียนรู้ และใชปั้ญหาของชุมชนเป็นเน้ือหา
สาระของการเรียน 
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12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 พนัธกิจของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน คือ พฒันาสถาบนัเพื่อจดักระบวนการ

เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ ท่ีสร้างพลังทางปัญญาในการ
ขบัเคล่ือนขบวนการประชาชนไปสู่สงัคมท่ีผูค้นพึ่งพาตนเองไดแ้ละมีความสุข  

 ดงันั้นจากสถานการณ์ดงักล่าว จึงเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัฯดงัน้ี 
  1. สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดดาํเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น “วิสาหกจิสังคม” (social enterprise ) มีภารกิจจดัการการศึกษา
ท่ีเป็นทางเลอืกใหป้วงชน เพื่อสร้างพลงัปัญญาใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั 
  2. เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเน้นจัดการศึกษาเพือ่ผู้ใหญ่ วยัทาํงาน แต่ก็ไม่ไดปิ้ดกั้น
โอกาสเยาวชน เพื่อใหผู้เ้รียนทุกเพศทุกวยัมีสมรรถนะในการจัดการชีวติและจัดการชุมชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เรียนแลว้สามารถอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีกินในทอ้งถ่ิน
ของตน พึ่งตนเองได ้ เรียนแลว้ไม่ท้ิงถ่ินไปเป็นลูกจา้งเขา มีอิสระอยา่งเสรีชนและมีความสุข 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ สาขาวชิาอืน่ของสถาบัน 
 ใชว้ิชาเลือกเสรีร่วมกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ ในระดบัปริญญาตรีของสถาบนั 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  
 “เรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง มีศกัด์ิศรี มีความสุขในชีวิต เป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลงใน
ทอ้งถ่ินตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 1.2 ความสําคญัของหลกัสูตร 
  (1) เป็นการขยายงานชุมชนเขา้สู่กระบวนการเรียนระดบัอุดมศึกษาเพื่อสร้างผูน้าํ
ทางปัญญาท่ีเกิดจากทอ้งถ่ินเอง และเป็นทางเลือกให้คนจากชุมชนไดเ้รียนรู้เพื่อ “อยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรี
และมีกินในทอ้งถ่ินตน” ใหไ้ดไ้ม่เพียงแต่ปริญญาวิชาการ แต่ไดป้ริญญาชีวิตดว้ย คือ เรียนแลว้เกิด
การเปล่ียนแปลง ชีวิตดีข้ึน และร่วมกบัชุมชนในแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง 
  (2) จดัการศึกษาแบบบูรณาการ เนน้การเรียนจากชีวิตจริงกบัการพฒันาใหเ้ป็นเน้ือ
เดียวกนั มีชุมชนเป็นห้องเรียน พร้อมกบัให้ผูเ้รียนกบัชุมชนเรียนรู้ไปดว้ยกนัโดยใชปั้ญหาของ
ชุมชนเป็นสาระสาํคญัของการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะพฒันาชีวิตดีข้ึนตลอดการเรียนในหลกัสูตร 
  (3) ให้ผูเ้รียนไดร่้วมเรียนรู้กบัผูน้าํ ผูรู้้ ปัญญาชนชาวบา้นหรือปราชญท์อ้งถ่ินเพื่อ
นาํความรู้และประสบการณ์มาพฒันาตนเองและชุมชน 
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 เม่ือสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีแลว้ นกัศึกษาจะเป็นบณัฑิตผูมี้ความรู้ ความสามารถดงัน้ี 

 (1) มีความรู้ ความสามารถ มีความรอบรู้กวา้งขวาง มีโลกทศัน์กวา้งไกล มีความ
เขา้ใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมาย
ไดดี้ ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถดาํรง
ตนดว้ยความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และนาํความรู้ต่างๆ ไปในใชใ้นการดาํเนินชีวิต ประกอบอาชีพ 
และดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (2) มีความรู้ความเขา้ใจในระบบเศรษฐกิจวฒันธรรมของทอ้งถ่ินภายใตป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพฒันาชีวิตและชุมชนของตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนาํ
ความรู้ไปใช้ในการตดัสินใจเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินให้มีความ
เขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้

 (3) เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงในชุมชนทอ้งถ่ินไดโ้ดยอาศยัทั้งวิทยาการใหม่ ๆ ท่ี
เป็นสากล และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เสริมสร้างความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมี
ลกัษณะบูรณาการ และเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ คือ การพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัการสุขภาพชุมชน 
การจดัการการเกษตรยัง่ยืน การสร้างเสริมยุติธรรมชุมชน การจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน
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ชุมชนเขา้ดว้ยกนัอย่างมีพลงั และมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ิน
อยา่งย ัง่ยนืภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเหตุผล มีทกัษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
คิดไดอ้ย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีของสังคม และเป็นนัก
จดัการชุมชนทอ้งถ่ิน นกัจดัการสุขภาพชุมชน นกัประกอบการเกษตรและนกัการจดัการการเกษตร
ยัง่ยืน นกัจดัการยุติธรรมชุมชน และนกัจดัการดา้นจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานชุมชนท่ีมีพลงั
ปัญญา และมีประสิทธิภาพ 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
คาดวา่จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จครบถว้นภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. การผลิตเอกสาร 
ประกอบการเรียน คู่มือ  
และส่ือการสอน 

1.1  ใหค้ณะกรรมการประจาํวชิาและกลุ่ม
วิชาจดัทาํเอกสารประกอบการเรียน 
คู่มือ และส่ือการสอน 

1.1  มีเอกสารประกอบการเรียน คู่มือ
และส่ือการสอนครบทุกรายวิชา
และกลุ่มวิชา 

2. การพฒันาอาจารย ์ 2.1  จดัอบรมและสมัมนาอาจารย ์ 2.1  มีการอบรมและสมัมนาอาจารยใ์น
ทุกภาคการศึกษา 

3. แผนการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3.1  เพ่ิมพนูทกัษะผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้
โดยการอบรมหลกัสูตรวิทยากร
กระบวนการและศึกษาดูงาน  

3.2 จดัระบบการใหค้าํปรึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
รับการปรึกษาของผูเ้รียน  

3.3 พฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

3.1 จาํนวนผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ ท่ี
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
นกัจดัการเรียนรู้  

3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จดักระบวนการเรียนรู้  

3.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบการใหก้ารปรึกษา 

3.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  

4. แผนการพฒันาทกัษะ  
    การจดักระบวนการเรียนรู้  
    การประเมินผลของ 
    ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้  
    ตามผลการเรียนรู้ 5 ดา้น  

4.1 พฒันาทกัษะการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีเนน้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ ทกัษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 จาํนวนโครงการการพฒันาทกัษะ 
การจดักระบวนการเรียนรู้ และ
การประเมินผูเ้รียนตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น  

4.2 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้
ของผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่ง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น  
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หมวดที ่3 
ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั – เวลาในการดําเนินการจัดการเรียนรู้ 

  วนัเสาร์ อาทิตย ์และวนั-เวลาราชการปกติ 
  ภาคเรียนท่ี 1 ระหวา่งเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน    
  ภาคเรียนท่ี 2 ระหวา่งเดือน ธนัวาคม - มีนาคม   
  ภาคฤดูร้อน   ระหวา่งเดือน เมษายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัร

วิชาชีพจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษา
อ่ืนท่ีเทียบเท่า 

2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.3 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาใด

มาก่อนเน่ืองจากลงโทษทางวินยัร้ายแรง  
2.2.4 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเป็น

นกัศึกษาและสามารถปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยัของสถาบนัและสงัคม 
2.2.5 ต้องสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี

สถาบนักาํหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ผูต้อ้งการเรียนส่วนหน่ึงเป็นผูท่ี้ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย ์ประสบปัญหาชีวิต
และมีหน้ีสินจากการลงทุนตามระบบเศรษฐกิจมหภาค และส่วนมากเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีอายเุกิน
เกณฑก์ารกูย้มืเรียนจาก กยศ. 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) หลกัสูตรการศึกษาในปีแรกท่ีเรียนเร่ืองวิถีสู่ชีวิตพอเพียง จดัให้นกัศึกษาไดเ้รียน  

รู้จกัตนเองดา้นทุนและสถานภาพ การวางเป้าหมายและแผนชีวิต การทาํโครงงานพฒันา
ชีวิต จะช่วยให้นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยส์ามารถสร้างรายไดเ้พียงพอจ่ายค่าเล่าเรียน
ในปีต่อๆไป  

(2) จดัตั้งกองทุนมหาวิทยาลยัชีวิตในระดบัศูนยก์ารเรียนรู้และระดบัสถาบนั เพื่อใหย้มื
เป็นค่าลงทะเบียนเรียนในปีแรก โดยการรวบรวมเงินจากการออมร่วมกนัของนักศึกษา 
(เพื่อนช่วยเพื่อน) ระดมทุนจากการจดักิจกรรมการกศุล การทอดผา้ป่า การประกอบกิจการ
บางอย่างร่วมกนั (กลา้ไม ้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์การทาํนารวม การทาํวิสาหกิจชุมชน
ของกลุ่มนกัศึกษาและชุมชน)  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา  

ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

ปีการศึกษา
2564 

ปีที ่1 200 200 200 200 200 200 
ปีที ่2 - 200 200 200 200 200 
ปีที ่3 - - 200 200 200 200 
ปีที ่4 - - - 200 200 200 

รวมทั้งส้ิน 200 400 600 800 800 800 

จํานวนผู้ที่
สําเร็จการศึกษา 

0 0 0 200 200 200 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
ใชง้บประมาณ ดงัน้ี  
งบบุคลากร      62,686,779.00 บาท 
 หมวดเงินเดือน            36,730,329.00 บาท 
 หมวดค่าจา้งประจาํ                 25,956,450.00 บาท 
งบดําเนินการ      24,400,840.00 บาท  

หมวดค่าตอบแทน         17,145,800.00 บาท   
หมวดค่าใชส้อย             4,915,310.00 บาท 
หมวดค่าวสัดุ               694,405.00 บาท 
หมวดสาธารณูปโภค               1,388,810.00 บาท 
หมวดอ่ืน ๆ                  347,202.00 บาท 

งบลงทุน        3,472,025.00 บาท 
หมวดครุภณัฑ ์                -           บาท 
 

รวมทั้งส้ิน              90,864,654.00 บาท 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
 จดัการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าดว้ยการโอน หรือ เทียบ

โอนผลการเรียน และการยกเวน้การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2554 และตามประกาศสถาบนัการ
เรียนรู้เพื่อปวงชน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เขา้สู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี สอดคลอ้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3. โครงสร้างหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร  120 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาชีวิตและชุมชนแบบ
บูรณาการ มีโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนดไว้
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 120 หน่วยกติ 
 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30  หน่วยกติ 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   6     หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             9     หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์    9     หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  6     หน่วยกิต 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ     84 หน่วยกติ 
  (1) วิชาแกน     54  หน่วยกิต 
   (1.1) กลุ่มวิชาการพฒันาชีวิต  19  หน่วยกิต 
   (1.2) กลุ่มวิชาการพฒันาชุมชน  18  หน่วยกิต 
   (1.3) กลุ่มวิชาผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
           และขบวนการขบัเคล่ือนสงัคม 17  หน่วยกิต 
  (2) วิชาเฉพาะดา้น    30  หน่วยกิต 
         เลือก 1 กลุ่มวิชา = 30 หน่วยกิต 
   (2.1) กลุ่มวิชาการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   (2.2) กลุ่มวิชาการจดัการสุขภาพชุมชน 
   (2.3) กลุ่มวิชาการจดัการการเกษตรยัง่ยนื 
   (2.4) กลุ่มวิชายติุธรรมชุมชน 
   (2.5) กลุ่มวิชาการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน    
 ค)  หมวดวชิาเลอืกเสรี     6   หน่วยกติ 
 

3.1.3 ข้อกาํหนดเฉพาะของหลกัสูตร  
  ในหมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิตนั้น ให้เรียนวิชาแกน 54 หน่วยกิต และให้เลือก
เรียนวิชาเฉพาะดา้น จาํนวน 1 กลุ่มวิชา 30 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชาในหลกัสูตร 
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  3.1.4 รายวชิาในหลกัสูตร 
   ก) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
              (1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                 6 หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา         น(ท-ป-อ) 
GE4001  การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการพฒันา 6(4-4-10)
    (2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     9 หน่วยกติ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา         น(ท-ป-อ) 
GE4002  การรู้จกัตนเองและการเปล่ียนแปลงตน    3(2-2-5) 
GE4003  วิถีสู่ชีวิตพอเพียง       6(4-4-10)
    (3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     9 หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
GE4004  ชุมชนเขม้แขง็       3(2-2-5) 
GE4005  ความเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย                  3(2-2-5) 
GE4006  กฎหมายในชีวิตประจาํวนั     3(3-0-6) 
    (4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์   6 หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
GE4007  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละพลงังานในชีวิตประจาํวนั    6(4-4-10) 
 

   ข) หมวดวชิาเฉพาะ  84 หน่วยกติ 
              (1) วชิาหลกั/วชิาแกน 54 หน่วยกติ 
     (1.1) กลุ่มวชิาการพฒันาชีวติ (19 หน่วยกติ) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
LD4001  การพฒันาชีวิต 1       2(90) 
LD4002  การพฒันาชีวิต 2       2(90) 
LD4003  การพฒันาชีวิต 3       2(90) 
LD4004  การพฒันาชีวิต 4       2(90) 
LD4005  การพฒันาชีวิต 5       2(90) 
LD4006  การพฒันาชีวิต 6       2(90) 
LD4007  การพฒันาชีวิต 7       2(90) 
LD4008  การพฒันาชีวิต 8       2(90) 
LD4009  การพฒันาชีวิต 9       3(135) 
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     (1.2) กลุ่มวชิาการพฒันาชุมชน (18 หน่วยกติ) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
CD4001  การพฒันาชุมชน 1      3(135) 
CD4002  การพฒันาชุมชน 2      3(135) 
CD4003  การพฒันาชุมชน 3      3(135) 
CD4004  การพฒันาชุมชน 4      3(135) 
CD4005  การพฒันาชุมชน 5      3(135) 
CD4006  การพฒันาชุมชน 6      3(135) 
     (1.3) กลุ่มวชิาผู้นําการเปลีย่นแปลง 
     และขบวนการขับเคลือ่นสังคม (17 หน่วยกติ) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
ID4001  ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันา 3(2-2-5) 
ID4002  แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจยัและพฒันา  3(2-2-5) 
ID4003  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาชุมชน    3(2-2-5) 
ID4004  การจดัการเครือข่ายเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน    3(2-2-5)  
ID4005  การประเมินระบบเศรษฐกิจและสงัคมทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง   
       ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง     2(1-2-3) 
ID4006  การจดัการความรู้เพื่อการพฒันาชีวิตและชุมชนท่ีย ัง่ยนื  3(2-2-5) 
 
    (2) วชิาเฉพาะด้าน จํานวน 5 กลุ่มวชิาๆ ละ 30 หน่วยกติ  
              ใหเ้ลือกกลุ่มวิชา ดงัต่อไปน้ี จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  
     (2.1) กลุ่มวชิาการพฒันาท้องถ่ิน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
ID4007  การจดัการทุน สวสัดิการ และวิสาหกิจของชุมชน   10(6-8-16) 
ID4008  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
  อาหารและพลงังานชุมชน      10(6-8-16) 
ID4009  การพฒันาเครือข่ายและระบบเศรษฐกิจสงัคมทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง 10(6-8-16) 
     (2.2) กลุ่มวชิาการจัดการสุขภาพชุมชน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
CH4001  สุขภาพแบบองคร์วมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   6(5-2-11) 
CH4002  ภูมิปัญญา ผลิตภณัฑแ์ละการประกอบการสุขภาพชุมชน  6(5-2-11) 
CH4003  การจดัการเรียนรู้และการส่ือสารดา้นสุขภาพในชุมชน  3(2-2-5) 
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CH4004  ระบบสุขภาพชุมชนและการจดัการ    6(5-2-11) 
CH4005  การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค 

และการคุม้ครองสุขภาพ      6(5-2-11) 
CH4006  การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
     (2.3) กลุ่มวชิาการจัดการการเกษตรยัง่ยนื  
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
SA4001  วิถีการเกษตรไทยกบัระบบนิเวศการเกษตรเพื่อชีวิตและชุมชน 6(3-6-9) 
SA4002  การจดัการระบบการเกษตรยัง่ยนื     6(3-6-9) 
SA4003  การจดัการฟาร์มเพื่อชีวิตและชุมชนดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6(3-6-9) 
SA4004  การจดัการและพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรยัง่ยนื   8(4-8-12) 
SA4005  ภูมิปัญญาและนวตักรรมทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรยัง่ยนื  4(2-4-6) 
     (2.4) กลุ่มวชิายุติธรรมชุมชน  
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
CJ4001  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม   6(5-2-11) 
CJ4002  สิทธิชุมชนและหนา้ท่ีพลเมือง     6(5-2-11) 
CJ4003   การสร้างยติุธรรมชุมชนโดยวิถีชุมชน    6(5-2-11) 
CJ4004  ระบบและกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน   6(5-2-11) 
CJ4005  การจดัการความขดัแยง้ระหวา่งรัฐ เอกชน กบัประชาชนหรือชุมชน 6(5-2-11) 
     (2.5) กลุ่มวชิาการจัดการพลงังานและส่ิงแวดล้อมชุมชน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
CE4001  เทคโนโลยกีารจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   6(5-2-11) 
CE4002  เทคโนโลยพีลงังานทดแทนและเทคโนโลยกีารเกษตร  6(5-2-11) 
CE4003  การคาํนวณพลงังานและการใชอุ้ปกรณ์    6(5-2-11) 
CE4004  มลภาวะและความปลอดภยั     6(5-2-11) 
CE4005  กรณีศึกษาพลงังานชุมชนและการวางแผนจดัการ   6(5-2-11) 
   ค)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
         ใหเ้ลือกรายวิชาดงัต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต   
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
SE4001   สุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี     3(3-0-6) 
SE4002   วิถีอาเซียน       3(3-0-6) 
SE4003   ลา้นนาไทยและโลกาภิวฒัน์ดา้นการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
SE4004   คติชนวิทยาการพฒันาชุมชนภาคใต ้    3 (3-0-6) 



 
มคอ.2 

16 
 

SE4005   สงัคมวฒันธรรมอีสาน      3(3-0-6) 
SE4006   ภูมิวฒันธรรมภาคกลาง      3(3-0-6) 
SE4007   การจดัการสุขภาพและสภาวะแวดลอ้มในภาวะอุบติัภยั  3(3-0-6) 
SE4008   การดูแลสุขภาพทางเลือก      3(3-0-6) 
SE4009   การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ      3(3-0-6) 
SE4010   การจดัการเศรษฐกิจวฒันธรรมในการเกษตรยัง่ยนื   3(3-0-6)  
 
  3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาชีวติและชุมชนแบบบูรณาการ 

 
 

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ-แกน LD4001 การพฒันาชีวิต 1 2(90) 

ศึกษาทัว่ไป 

GE4001 การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสารเพื่อการพฒันา 

6(4-4-10) 

GE4003 วิถีสู่ชีวิตพอเพียง 6(4-4-10) 
GE4004 ชุมชนเขม้แขง็ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต ทุกกลุ่มวชิา 17 

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ-แกน LD4002 การพฒันาชีวิต 2 2(90) 

ศึกษาทัว่ไป 

GE4002 การรู้จกัตนเองและการเปล่ียนแปลงตน 3(2-2-5) 
GE4005 ความเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย 3(2-2-5) 
GE4006 กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 
GE4007  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละพลงังาน

ในชีวิตประจาํวนั 
6(4-4-10) 

เลือกเสรี SE400X (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต ทุกกลุ่มวชิา 20 
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ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1   

หมวดวิชา 
กลุ่มวชิา 

รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ -แกน 

LD4003 การพฒันาชีวิต 3 2(90) 
CD4001 การพฒันาชุมชน 1 3(135) 
ID4001 ผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

และการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันา 
3(2-2-5) 

ID4002 แผนแม่บทชุมชน 
โดยกระบวนการประชาพิจยัและพฒันา 

3(2-2-5) 

การจดัการ 
สุขภาพชุมชน 

CH4001 สุขภาพแบบองคร์วม 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

6(5-2-11) 

การจดัการ 
การเกษตรยัง่ยนื 

SA4001 วิถีการเกษตรไทยกบัระบบนิเวศการเกษตร 
เพื่อชีวิตและชุมชน 

6(3-6-9) 

ยติุธรรมชุมชน CJ4001 ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 
และกระบวนการยติุธรรม 

6(5-2-11) 

การจดัการ 
พลงังานฯ 

CE4001  เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
และส่ิงแวดลอ้ม 

6(5-2-11) 

เลือกเสรี SE400X (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 

(1) การพฒันาทอ้งถ่ิน 14 

(2) การจดัการสุขภาพชุมชน 20 

(3) การจดัการการเกษตรยัง่ยนื 20 

(4) ยติุธรรมชุมชน 20 

(5) การจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 20 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

18 
 

ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ -แกน 

LD4004 การพฒันาชีวิต 4 2(90) 

CD4002 การพฒันาชุมชน 2 3(135) 

ID4003 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 

การพฒันาทอ้งถ่ิน 
ID4007  การจดัการทุน สวสัดิการ 

และวิสาหกิจของชุมชน 
10(6-8-16) 

การจดัการ 
สุขภาพชุมชน 

CH4002 ภูมิปัญญา ผลิตภณัฑ ์
และการประกอบการสุขภาพชุมชน 

6(5-2-11) 

การจดัการ 
การเกษตรยัง่ยนื 

SA4002 การจดัการระบบการเกษตรยัง่ยนื 6(3-6-9) 

ยติุธรรมชุมชน CJ4002 สิทธิชุมชนและหนา้ท่ีพลเมือง 6(5-2-11) 

การจดัการ 
พลงังานฯ 

CE4002 เทคโนโลยพีลงังานทดแทน 
และเทคโนโลยกีารเกษตร 

6(5-2-11) 

รวมหน่วยกิต 

(1) การพฒันาทอ้งถ่ิน 18 

(2) การจดัการสุขภาพชุมชน 14 

(3) การจดัการการเกษตรยัง่ยนื 14 

(4) ยติุธรรมชุมชน 14 

(5) การจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 14 
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ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1   

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ -แกน 

LD4005 การพฒันาชีวิต 5 2(90) 

CD4003 การพฒันาชุมชน 3 3(135) 
ID4004 การจดัการเครือข่ายเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน      3(2-2-5)  

การพฒันาทอ้งถ่ิน 
ID4008 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

อาหารและพลงังานชุมชน  
10(6-8-16) 

การจดัการ 
สุขภาพชุมชน 

CH4003  การจดัการเรียนรู้ 
และการส่ือสารดา้นสุขภาพในชุมชน 

3(2-2-5) 

CH4004  ระบบสุขภาพชุมชนและการจดัการ 6(5-2-11) 
การจดัการ 

การเกษตรยัง่ยนื 
SA4003 การจดัการฟาร์มเพ่ือชีวิตและชุมชน 

ดว้ยปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 
6(3-6-9) 

ยติุธรรมชุมชน CJ4003 การสร้างยติุธรรมชุมชนโดยวิถีชุมชน 6(5-2-11) 
การจดัการ 
พลงังานฯ 

CE4003 การคาํนวณพลงังานและการใชอุ้ปกรณ์ 6(5-2-11) 

รวมหน่วยกิต 

(1) การพฒันาทอ้งถ่ิน 18  

(2) การจดัการสุขภาพชุมชน 17 

(3) การจดัการการเกษตรยัง่ยนื 14 

(4) ยติุธรรมชุมชน 14 

(5) การจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 14 
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ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ -แกน 
LD4006 การพฒันาชีวิต 6 2(90) 
LD4007 การพฒันาชีวิต 7 2(90) 
CD4004 การพฒันาชุมชน 4 3(135) 

การพฒันาทอ้งถ่ิน ID4009 การพฒันาเครือข่าย 
และระบบเศรษฐกิจสงัคมทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง  

10(6-8-16) 

การจดัการ 
สุขภาพชุมชน 

CH4005 การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค 
และการคุม้ครองสุขภาพ 

6(5-2-11) 

การจดัการ 
การเกษตรยัง่ยนื 

SA4005 ภูมิปัญญาและนวตักรรมทอ้งถ่ิน 
ดา้นการเกษตรยัง่ยนื 

4(2-4-6) 

ยติุธรรมชุมชน CJ4004  ระบบและกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 6(5-2-11) 
การจดัการ 
พลงังานฯ 

CE4004 มลภาวะและความปลอดภยั 6(5-2-11) 

รวมหน่วยกิต 

(1) การพฒันาทอ้งถ่ิน 17  

(2) การจดัการสุขภาพชุมชน 13 

(3) การจดัการการเกษตรยัง่ยนื 11 

(4) ยติุธรรมชุมชน 13 

(5) การจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 13 
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ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ -แกน 

LD4008 การพฒันาชีวิต 8 2(90) 
CD4005 การพฒันาชุมชน 5 3(135) 
ID4005 การประเมินระบบเศรษฐกิจและสงัคมทอ้งถ่ิน

พึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2(1-2-3) 

การจดัการ
สุขภาพชุมชน 

CH4006  การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

การจดัการ 
การเกษตรยัง่ยนื 

SA4004 การจดัการและพฒันาเทคโนโลย ี
การเกษตรยัง่ยนื 

8(4-8-12) 

ยติุธรรมชุมชน CJ4005 การจดัการความขดัแยง้ระหวา่งรัฐ เอกชน  
กบัประชาชนหรือชุมชน 

6(5-2-11) 

การจดัการ 
พลงังานฯ 

CE4005  กรณีศึกษาพลงังานชุมชน 
และการวางแผนจดัการ 

6(5-2-11) 

รวมหน่วยกิต 

(1) การพฒันาทอ้งถ่ิน 7  

(2) การจดัการสุขภาพชุมชน 10 

(3) การจดัการการเกษตรยัง่ยนื 15 

(4) ยติุธรรมชุมชน 13 

(5) การจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 13 

 
ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ -แกน 

LD4009 การพฒันาชีวิต 9 3(135) 
CD4006 การพฒันาชุมชน 6 3(135) 
ID4006 การจดัการความรู้ 

เพื่อการพฒันาชีวิตและชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต ทุกกลุ่มวิชา 9 
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      3.1.6 คาํอธิบายรายวชิา 
   1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-อ) 
GE4001  การใช้ภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การพฒันา     6(4-4-10) 
  Language use Information Technology and Communication for Development 
  ความหมายของวจันะและอวจันะภาษา และการส่ือสาร การส่ือสารอยา่งสันติ สุนทรีย
สนทนา  การฝึกทกัษะการฟัง การอ่านจบัใจความ การนาํเสนอโครงงานดว้ยวาจา  การเขียนยอ่ความ การ
เขียนเรียงความ การเขียนสารคดีภาษาไทย  การเขียนรายงานโครงงานและการนาํเสนอ 
  การฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การเรียนภาษาอังกฤษทาง
อินเตอร์เน็ต และการนาํเสนอดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ 
  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมยัใหม่เพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสุขภาวะของการใชค้อมพิวเตอร์ 
  ภาษาท่ีนักศึกษามหาวิทยาลยัชีวิตตอ้งรู้ คือ ภาษานามธรรม ภาษาองักฤษ และ
ภาษาอินเตอร์เน็ต 
 

GE4002  การรู้จักตนเองและการเปลีย่นแปลงตน       3(2-2-5) 
  Self-Actualization and Self-transformation 
  แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาความตอ้งการของมนุษย ์(มาสโลว)์ และจิตวิทยาบุคลิกภาพ 
กลไกการป้องกนัตนเองทางจิตวิทยา การจาํแนกประเภทบุคคลตามหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีผูเ้รียน
นบัถือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การวิเคราะห์ตนเองเพื่อรู้จกัตนเองอยา่งลึกซ้ึง การส่ือสารอยา่ง
สนัติ การทาํโครงงานพฒันาบุคลิกภาพตนเองเพื่อกลายเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ข้ึน 
 

GE4003  วถีิสู่ชีวติพอเพยีง         6(4-4-10) 
  Way to Sufficient Life 
  การเรียนแบบผูใ้หญ่ การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงตน และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ในสงัคมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อทาํความเขา้ใจตนเองว่ากาํลงัยนือยูท่ี่ไหน มาจากไหน และ
จะไปไหน เรียนรู้กระบวนการคืนสู่ธรรม คืนสู่ฐาน คืนสู่ธรรมชาติ คืนสู่รากเหงา้ การรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ การเรียนรู้เพื่อใหคิ้ดเป็น คิดเป็นระบบ ตดัสินใจไดแ้ละเลือกได ้เพื่อ
กาํหนดชะตาชีวิตของตนเอง  
  การวางเป้าหมายและแผนชีวิต แผนการเงิน แผนอาชีพ แผนสุขภาพ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ เกณฑ ์ตวัช้ีวดัในการพฒันาชีวิตตนเองในระยะ 3 ปี 
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  การจดัการการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเล้ียง
สตัวเ์พื่อนนัทนาการ โภชนาการและเพื่อความมัน่คงของชีวิต 
  การสร้างเสริมสุขภาวะพอเพียงดา้นร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมเพื่อพฒันา
คุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพตนเองและครอบครัว 
 

GE4004  ชุมชนเข้มแข็ง         3(2-2-5) 
  Community Strengthening 
  ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมชุมชน เครือข่ายชุมชน สหกรณ์
และวิสาหกิจชุมชน กองทุนชุมชนและสวสัดิการชุมชน การประกอบการทางสังคม การจดัการตนเอง
ของชุมชน การสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจวฒันธรรมของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง กรอบเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั
ความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

GE4005  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย      3(2-2-5) 
  Citizenship in a Democratic Society 
  แนวคิด ทฤษฎีและลกัษณะของสังคมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย
บา้นเมือง ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและกติกาสังคม การเมืองภาคพลเมือง บทบาทและหนา้ท่ีพลเมือง    
จิตอาสาและจิตสาธารณะ  
 

GE4006 กฎหมายในชีวติประจําวนั     3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
  หลกักฎหมายแพ่ง หลกักฎหมายอาญา หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
ความอาญาท่ีประชาชนควรรู้ กฎหมายท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น  กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ประกนัสงัคม กฎหมายจราจร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก เป็นตน้ และขั้นตอนการติดต่อกบั
หน่วยงานราชการ  
 

GE4007  คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละพลงังานในชีวติประจําวนั  6(4-4-10) 
  Mathematics Science Technology and Energy in Daily Life 
  คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั สัดส่วน ร้อยละ อตัรากา้วหนา้ท่ีใชใ้น
การคาํนวณค่าไฟฟ้าและค่านํ้ าประปา ดอกเบ้ีย ระบบเงินผ่อน ภาษี การจดัการทรัพยากรในการ
ประกอบอาชีพ การทาํรายรับจ่ายครัวเรือนและชุนชน กราฟ  สถิติเบ้ืองต้น และคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
  กระบวนทศัน์วิทยาศาสตร์เก่ากบัวิทยาศาสตร์ใหม่ กระบวนการวิทยาศาสตร์ การ
วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนั แหล่งพลงังานต่างๆ และรูปแบบการใช้
พลงังานท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั เทคนิคการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า สําหรับอาคารสถานท่ี และ
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ยานพาหนะท่ีใชพ้ลงังาน สถานการณ์พลงังาน วิกฤติพลงังานโลก พลงังานทดแทน และเทคโนโลยี
สะอาด การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

   2) หมวดวชิาเฉพาะ 84 หน่วยกติ 
    (1) วชิาแกน 54 หน่วยกติ 
     (1.1) กลุ่มวชิาการพฒันาชีวติ (19 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวิชาการพฒันาชีวิต 1-9 เป็นการเรียนต่อเน่ืองตลอดการศึกษาตามหลกัสูตร 
ในระยะ 3 ปีท่ีเป็นนกัศึกษาของสถาบนั เป็นการเรียนบนหลกัการแกปั้ญหาและพฒันาชีวิตตนเองและ
ครอบครัว (Life problem solving based learning) เป็นวิชาท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพการงาน เป็นวิชาท่ีจะพฒันาสมรรถนะ ศกัยภาพ และคุณภาพชีวิต สร้าง
ระบบเศรษฐกิจวฒันธรรมในระดบัครัวเรือนสู่การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
ภูมิคุม้กันให้ชีวิตและครอบครัว มีกระบวนการจัดการตามวงจรการวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ การปรับปรุงแกไ้ข (Plan – Do – Check – Act, PDCA) เป็นการนาํเน้ือหาสาระการเรียน
ในวิชาต่างๆในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดหลกัสูตร และการเรียนรู้ประสบการณ์จากผูรู้้ ปราชญ์
ชาวบา้นนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาชีวิตใหมี้ภูมิคุม้กนั สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละมีความสุข 
 การเสนอโครงงานเพื่อการพฒันาชีวิตแบบบูรณาการท่ีสัมพนัธ์กบัเป้าหมายและแผน
ชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ เกณฑ์ ตวัช้ีวดัใน
การพฒันาชีวิตตนเอง 3 ระยะๆ 1  ปี มีอาจารยป์ระจาํเป็นท่ีปรึกษา มีผูรู้้ ผูช้าํนาญ เป็นผูท้รงวุฒิท่ี
ปรึกษาร่วม  
 การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ประเมินผล สรุปบทเรียน จดัการความรู้และ
นวตักรรมการพฒันาชีวิต จดันิทรรศการและสัมมนาผลการปฏิบติัในทุกรอบปี รายงานผลการ
พฒันาชีวิตตนเองพร้อมแนวทางการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และรายงานผลการพฒันาชีวิตตนเองเป็น
รายงานฉบบัสมบูรณ์ในภาคการศึกษาสุดทา้ย เพื่อสาํเร็จการศึกษา 
 

รหัสวชิา  ช่ือวชิา       น(ท-ป-อ) 
LD4001  การพฒันาชีวติ 1      2(90) 
  Life Development 1 
  การบนัทึกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลชีวิต การระบุปัญหาและทางเลือก 
การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาชีวิตตนเอง การเขียนและนาํเสนอโครงงานเพื่อการพฒันา
ชีวิตแบบบูรณาการที่สัมพนัธ์กบัเป้าหมายและแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ เกณฑ์ ตวัช้ีวดัในการพฒันาชีวิตตนเอง 3 ระยะๆ 
ละ 1  ปี การปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้ของ
การพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
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LD4002  การพฒันาชีวติ 2      2(90) 
  Life Development 2 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้
ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
 

LD4003  การพฒันาชีวติ 3      2(90) 
  Life Development 3 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การจดันิทรรศการและสัมมนาการพฒันาชีวิต 
รอบปีท่ี 1 การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน  
 

LD4004  การพฒันาชีวติ 4      2(90) 
  Life Development 4 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้
ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
 

LD4005  การพฒันาชีวติ 5      2(90) 
  Life Development 5 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้
ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
 

LD4006  การพฒันาชีวติ 6      2(90) 
  Life Development 6 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การจดันิทรรศการและสัมมนาการพฒันาชีวิต 
รอบปีท่ี 2 การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
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LD4007  การพฒันาชีวติ 7      2(90) 
  Life Development 7 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้
ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
 

LD4008  การพฒันาชีวติ 8      2(90) 
  Life Development 8 
  การพฒันาชีวิตแบบบูรณาการ การประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนเน้ือหาสาระในรายวิชา และจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น การรับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบติั การบนัทึกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ การเขียนรายงานและนาํเสนอความกา้วหนา้
ของการพฒันาชีวิตตนเองประจาํภาคเรียน 
 

LD4009  การพฒันาชีวติ 9      3(135) 
  Life Development 9 
  การจดัการความรู้และนวตักรรมการพฒันาชีวิตตนเอง การจดันิทรรศการและ
สัมมนาผลการพฒันาชีวิต รอบปีท่ี 3 การเขียนรายงานผลและนําเสนอรายงานผลการพฒันาชีวิต
ตนเองเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ในภาคการศึกษาสุดทา้ย เพื่อสาํเร็จการศึกษา 

   (1.2) กลุ่มวชิาการพฒันาชุมชน (18 หน่วยกิต) 
  กลุ่มวิชาการพฒันาชุมชน 1-6 เป็นการเรียนต่อเน่ืองระยะยาวตลอด         
ปีการศึกษาท่ี 2 – 3 เป็นการเรียนบนหลกัการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน (Community problem 
solving based learning) เป็นวิชาท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติัในชุมชนซ่ึงเป็นพื้นท่ีไดรั้บความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆในชุมชนนั้น เป็นวิชาท่ีจะพฒันาสมรรถนะผูน้ําการเปล่ียนแปลง และสร้างการ
ขบัเคล่ือนพลงัสังคมเพื่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้งของชุมชนทอ้งถ่ินสู่การ
พึ่งตนเอง สร้างกระบวนการชุมชนเรียนรู้ และพฒันาชุมชนเขม้แข็ง สร้างภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชน 
โดยกระบวนการจัดการตามวงจรการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข      
(Plan – Do – Check – Act, PDCA) ซ่ึงเน้ือหาสาระการเรียนจะสอดคลอ้งกบัวิชาอ่ืนๆในภาค
การศึกษา และสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชน มีแกนนาํชุมชนเป็นผูร่้วม
เรียนรู้ ร่วมพฒันา ร่วมประเมินผล ร่วมสรุปบทเรียนและรายงานผลการปฏิบติัพร้อมขอ้เสนอแนว
ทางการพฒันาท่ีต่อเน่ือง 
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CD4001 การพฒันาชุมชน 1      3(135) 
 Community Development 1 
 นกัศึกษาและอาจารยพ์ี่เล้ียง พร้อมดว้ยแกนนาํชุมชนและผูแ้ทนหน่วยงานในพื้นท่ี
ร่วมกระบวนการเรียนรู้การสืบคน้ขอ้มูลประวติัชุมชน ขอ้มูลทุติยภูมิของชุมชน สาํรวจทุนชุมชน
ประเภทต่างๆ สาํรวจขอ้มูลประชากรรายครอบครัว จดัทาํแผนผงัศกัยภาพชุมชน แผนผงัจุดเส่ียง
ชุมชน จดัทาํตารางรายช่ือแหล่งเรียนรู้ จดัทาํแผนแม่บทชุมชนและโครงงานชุมชนดว้ยกนั (กรณี
พื้นท่ีใดมีแผนแม่บทชุมชนอยูแ่ลว้ ใหท้บทวนและปรับปรุงพฒันาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน) จดัทาํแฟ้ม
การเรียนรู้ควบคู่กบัการพฒันาชุมชน 
 

CD4002 การพฒันาชุมชน 2      3(135) 
 Community Development 2 
 กระบวนการจดัตั้งหรือสถาปนาสภาชุมชน หรือสภาพลเมือง หรือช่ืออ่ืนๆ ท่ี
ชุมชนเห็นชอบ จดัโครงสร้างองคก์ร กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเป็นองคก์รอาสารับผิดชอบแผนแม่บท
และโครงงานชุมชนท่ีเกิดข้ึน กาํกบัติดตามประเมินผลการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จดัทาํแผนบริหาร
จดัการของสภาชุมชนในรอบ 1 -2 ปี (จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานของสภาชุมชน/สภาพลเมือง) 
แกนนําชุมชนและนักศึกษานาํแผนแม่บทและร่างโครงงานชุมชน ไปทาํประชาพิจารณ์และนํา
ขอ้คิดเห็นมาปรับแผนแม่บทและโครงงานชุมชน ประสานแหล่งทุนหรือนาํทุนชุมชนมาใช้ใน
โครงงาน พร้อมทั้งสรรหาทีมงานชุมชนของแต่ละโครงงาน ดาํเนินการขบัเคล่ือนโครงงานต่างๆ 
ตามแผนท่ีกาํหนด โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคน (แกนนาํแต่ละประเภท) พฒันาทีมงาน
ชุมชน รวมทั้งพฒันาศูนย/์แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประชุมสภาชุมชนเพื่อกาํกบัตรวจสอบผลการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ จดัทาํแฟ้มชุมชนต่อเน่ือง   
 

CD4003 การพฒันาชุมชน 3      3(135) 
 Community Development 3 
 นกัศึกษาและแกนนาํชุมชนของแต่ละโครงงาน ร่วมปฏิบติักิจกรรมของโครงงาน
อยา่งต่อเน่ือง พฒันาการทาํงานเป็นทีมและการจดัการโครงงาน ร่วมประชุมสภาชุมชนหรือจดัเวที
ชุมชนในการเรียนรวม รับฟังการนําเสนอและประเมินความก้าวหน้าของโครงงานชุมชน            
ทุกโครงงาน คน้หานวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา ประสานเครือข่ายโครงการ
ต่างๆ ทั้งภายในพื้นท่ีเรียนรู้และขา้มพื้นท่ีเรียนรู้ ร่วมกนัทบทวนแผนแม่บทชุมชนและโครงการ
ต่างๆ เพื่อปรับแผนรอบปีต่อไป จดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายสําหรับประเด็นท่ีชุมชนไม่สามารถ
ดาํเนินการไดเ้อง จดัทาํแฟ้มชุมชนต่อเน่ือง 
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CD4004 การพฒันาชุมชน 4      3(135) 
 Community Development 4 
 จดัประชุมปฏิบติัการเพื่อให้แกนนาํชุมชนและนกัศึกษาไดร่้วมกนัทาํแผนปฏิบติั
การของโครงงานชุมชนรอบปีใหม่ให้สมบูรณ์ ผลกัดนัโครงงานสู่การปฏิบติั พฒันาทีมงานชุมชน
อย่างต่อเน่ือง คน้หาความสาํเร็จของการพฒันาชุมชนท่ีผา่นมา ระบุบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเสวนาหา
ขอ้สรุปความรู้และนวตักรรมของความสําเร็จนั้น เป็นการจดัการความรู้ภายในชุมชน จดัประชุม
วิชาการ นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอประเด็นความสําเร็จของแต่ละพื้นท่ีเพื่อเตรียมเช่ือมร้อย
เครือข่ายตามประเด็นท่ีมีร่วมกนัหลายพ้ืนท่ี  ปรับปรุงขอ้มูลชุมชนในพื้นท่ีเรียนรู้ทุกแห่ง เตรียม
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จสําหรับการจดัการความรู้ร่วมกบัพื้นท่ีอ่ืนๆในภาคการศึกษาต่อไป 
จดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบาย จดัทาํแฟ้มชุมชนต่อเน่ือง 
 

CD4005 การพฒันาชุมชน 5      3(135) 
 Community Development 5    
 นักศึกษาและแกนนําชุมชนร่วมปฏิบัติโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เน้นการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้ งด้านแนวปฏิบติั (องค์ความรู้) และศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ท่ีจะเช่ือม
เครือข่ายและถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น ร่วมประชุมกบัสภาชุมชนเพื่อติดตามความกา้วหน้าของโครงการ
ชุมชนทุกโครงการ วิเคราะห์ปัจจยัความสําเร็จ ระบุคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งให้
ทีมงานแต่ละโครงงานจดัทาํผงัเครือข่ายทางสังคมของโครงงานเหล่านั้น ประชุมจดัการความรู้
ร่วมกนัทุกพื้นท่ีเรียนรู้ ในประเด็นท่ีเป็นความสําเร็จร่วมของทุกพื้นท่ี หรือประเด็นเฉพาะท่ีเป็น
เ ร่ืองเ ด่นของจังหวัด  เพื่อสัง เคราะห์ความรู้ สู่ความสํา เ ร็จ  นําไปสู่การส่ือสาร  เผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์สู่สงัคม และการเช่ือมร้อยเครือข่ายขา้มพื้นท่ี จดัทาํผงัเครือข่ายทางสงัคมร่วมกนัเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นระบบเศรษฐกิจวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน จดัทาํแฟ้มชุมชนต่อเน่ือง 
 

CD4006 การพฒันาชุมชน 6      3(135) 
 Community Development 5    
 นักศึกษาและแกนนําชุมชนร่วมปฏิบัติโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เน้นการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้ งด้านแนวปฏิบติั (องค์ความรู้) และศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ท่ีจะเช่ือม
เครือข่ายและถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น ร่วมประชุมกบัสภาชุมชนเพื่อติดตามความกา้วหน้าของโครงการ
ชุมชนทุกโครงการ วิเคราะห์ปัจจยัความสําเร็จ ระบุคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งให้
ทีมงานแต่ละโครงงานจดัทาํผงัเครือข่ายทางสังคมของโครงงานเหล่านั้น ประชุมจดัการความรู้
ร่วมกนัทุกพื้นท่ีเรียนรู้ ในประเด็นท่ีเป็นความสําเร็จร่วมของทุกพื้นท่ี หรือประเด็นเฉพาะท่ีเป็น
เ ร่ืองเ ด่นของจังหวัด  เพื่อสัง เคราะห์ความรู้ สู่ความสํา เ ร็จ  นําไปสู่การส่ือสาร  เผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์สู่สงัคม และการเช่ือมร้อยเครือข่ายขา้มพื้นท่ี จดัทาํผงัเครือข่ายทางสงัคมร่วมกนัเพื่อ
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แสดงให้เห็นระบบเศรษฐกิจวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน จดัทาํแฟ้มชุมชนต่อเน่ือง จดัทาํและนําเสนอ
รายงานผลการปฏิบติัโครงงานฉบบัสมบูรณ์ในภาคเรียนสุดทา้ยเพื่อจบการศึกษา 

 

   (1.3) กลุ่มวชิาผู้นําการเปลีย่นแปลง 
   และขบวนการขับเคลือ่นสังคม (17 หน่วยกิต) 
ID4001  ผู้นําการเปลีย่นแปลงและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่การพฒันา 3(2-2-5) 
  Change Leadership and Learning Facilitator for Development 
  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้าํ หลกัปรัชญาและหลกัศาสนธรรมสาํหรับผูน้าํกลุ่ม องคก์ร
และเครือข่ายในการพฒันาวิถีชีวิตและวิถีชุมชนยัง่ยืน แนวปฏิบติัของผูน้าํในการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ผูน้าํกบัวิธีการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การพฒันาตนเองแบบบูรณาการ และรายงานผล
การปฏิบติั   
  แนวคิดและแนวปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันา 
ศาสตร์และศิลป์ของการจดักระบวนการเรียนรู้ การสร้างเคร่ืองมือ การพฒันาทกัษะ การออกแบบ
เวทีการเรียนรู้ การสรุป การวิเคราะห์และเช่ือมโยงขอ้มูล วิธีการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ 
 

ID4002  แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพจัิยและพฒันา  3(2-2-5) 
  Community Master Plan, People Research and Development 
  แนวคิดและแนวปฏิบติัการทาํแผนแม่บทชุมชนโดยวิธีการประชาพิจัยและพฒันา 
(People Research and Development -PR&D) กระบวนทศัน์พฒันายัง่ยนื การศึกษาและการดูงานกรณี
ตวัอย่างการดาํเนินงานทั้งกระบวนการ ปัจจยัแห่งความสําเร็จ การทาํหรือทบทวนแผนแม่บทชุมชน
ร่วมกบัชุมชนในพื้นท่ีเรียนรู้ 
 

ID4003  ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพือ่การพฒันาชุมชน    3(2-2-5) 
  Local Wisdoms for Community Development 
  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในบริบทของวิถีชุมชนทั้งในดา้นการทาํมาหากิน ความสัมพนัธ์
ระหว่างคนกบัคน และระหว่างคนกบัธรรมชาติ วิธีการถอดรหัสเพื่อเขา้ถึงแก่นแทแ้ละคุณค่าของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ร่วมปฏิบติัการคน้หา อนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ เพื่อการ
พฒันาชุมชน 
 

ID4004  การจัดการเครือข่ายเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน    3(2-2-5)  
  Network Management for Community Development 
  แนวคิดและแนวปฏิบติัในการสร้างและพฒันาเครือข่ายเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ศึกษากรณีตวัอยา่งเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ ร่วมปฏิบติัการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง  และ
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ระบบเศรษฐกิจสังคมทอ้งถ่ินพึ่งตนเองทั้งระดบัครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย การประสานภาคี
และเครือข่าย การแปลงแผนสู่การปฏิบติัทั้งระดบัพื้นฐานและระดบักา้วหน้า โดยกระบวนการ
ประชาพิจยัและพฒันา (People Research and Development-PR&D) และการรายงานผลการปฏิบติั 
พร้อมเสนอแนวทางการพฒันา 
 

ID4005  การประเมินระบบเศรษฐกจิและสังคมท้องถ่ินพึง่ตนเอง 
               ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง       2(1-2-3) 
  Evaluating of Local Economic and Social System Based  
  on Self-Sufficiency Economy 
  รูปแบบ เน้ือหา และกระบวนการประเมินผลการพฒันาตามกระบวนทศัน์พฒันา
ยัง่ยนืภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ เกณฑ ์และตวัช้ีวดัในการประเมินระดบัการพึ่งตนเอง
ของทอ้งถ่ินทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม การร่วมประเมินผลการพฒันาและเสนอแนวทางการ
พฒันา 
 

ID4006  การจัดการความรู้เพือ่การพฒันาชีวติและชุมชนทีย่ัง่ยนื  3(2-2-5) 
  Knowledge Management for Sustainable Life and Community Development 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ การจดัการความรู้ วิธีการและเคร่ืองมือ การจดัการ
ความรู้ดา้นการพฒันาชีวิต อาชีพ การเงินและสุขภาพตนเอง และดา้นการพฒันาเครือข่ายและระบบ
เศรษฐกิจสังคมท้องถ่ินพึ่ งตนเองโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินกับความรู้สากล การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนเขม้แขง็ 
 

  (2) วชิาเฉพาะด้าน จํานวน 5 กลุ่มวชิาๆ ละ 30 หน่วยกติ  
    ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวิชา ดงัต่อไปน้ี จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  
     (2.1) กลุ่มวชิาการพฒันาท้องถ่ิน 
ID4007   การจัดการทุนของชุมชน สวสัดิการชุมชน และวสิาหกจิชุมชน 10(6-8-16) 
  Community Capital Community Welfare And community enterprises Management 
  แนวคิดและแนวปฏิบติั โครงสร้างและรูปแบบการจัดการทุนของชุมชนและ
สวสัดิการชุมชน กรณีศึกษาการบริหารจัดการทุนของชุมชนและระบบสวสัดิการชุมชน ร่วม
ปฏิบติัการสร้างเสริมกองทุนและทรัพยากรเพื่อการพฒันาดา้นต่างๆ ในชุมชนพื้นท่ีเรียนรู้ของกลุ่ม
ตน รวมทั้งการออมเพ่ือสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงในชีวิตสาํหรับสมาชิกของชุมชน 
  ความแตกต่างระหว่างธุรกิจของกลุ่มบุคคลในชุมชนกบัวิสาหกิจชุมชน แนวคิด
และแนวปฏิบติัวิสาหกิจชุมชน ความสัมพนัธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกบัแผนแม่บทชุมชน กองทุน
ชุมชน และเครือข่ายชุมชน การประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักประกอบการวิสาหกิจชุมชน 



 
มคอ.2 

31 
 

วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นคลสัเตอร์ ร่วมปฏิบติัการสร้างเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบผนึกพลงัเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและหน้ีสินของชุมชนสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

ID4008  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
  อาหารและพลงังานทางเลอืก      10(6-8-16) 
  Natural Resources Environmental Food and Alternative Energy Management 
  ความหมาย ประเภท ประโยชน์และความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก นโยบายและแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมอยา่งย ัง่ยนื 
  อาหารและพลงังานในระบบนิเวศ วฒันธรรมการผลิตและการบริโภคอาหาร ระบบ
ธุรกิจอาหาร ระบบพลงังาน สมดุลพลงังาน เทคโนโลยีพลงังานทางเลือก ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบ
อาหารและพลงังาน ความมัน่คงทางอาหาร การวางแผนและการจดัการอาหารและพลงังานในชุมชน 
นโยบายอาหารและพลงังานสาํหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

ID4009  การพฒันาเครือข่ายและระบบเศรษฐกจิสังคมท้องถ่ินพึง่ตนเอง 10(6-8-16) 
  Network Development and Local Economic and Social System Based  
  on Self-Sufficiency Economy 
  การพฒันาแผนแม่บทชุมชน เช่ือมโยงระบบการจดัการเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ิน
พึ่งตนเองทั้งระดบัครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย ดา้นกองทุนชุมชนและสวสัดิการชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชน สุขภาพชุมชน อาหารและพลงังาน การประสาน
ภาคีและเครือข่าย การแปลงแผนสู่การปฏิบติัทั้งระดบัพื้นฐานและระดบักา้วหนา้ สู่ความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

 

    (2.2) กลุ่มวชิาการจัดการสุขภาพชุมชน 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา          น(ท-ป-อ) 
CH4001   สุขภาพแบบองค์รวมและการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ  6(5-2-11) 
  Holistic Health and Behavioral Modification 
  ความเขา้ใจและทศันคติพื้นฐานท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสุขภาพแบบองคร์วม เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบติัการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์สาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรมท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ คน้หายทุธศาสตร์ วิธีการสาํคญั ประเด็นยทุธศาสตร์การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว จดัการการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณ อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ฝึกทักษะผูน้ําการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
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CH4002  ภูมิปัญญา ผลติภัณฑ์ และการประกอบการสุขภาพชุมชน   6(5-2-11) 
  Community Wisdom, Products and Entrepreneurship Related to Health 
  ความหมาย ท่ีมา ความสาํคญั และประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพ องค์
ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรในทอ้งถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
  ประวติัความเป็นมาของการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการดูแลและพฒันาสุขภาพใน
ชุมชน การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ประยุกต ์และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพ ทั้งดา้นเวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทยท์างเลือก อาหารและผลิตภณัฑ์
สุขภาพอ่ืนๆ  
  การพฒันาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม การขยายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปัญญาดา้นสุขภาพ การแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลือกเพื่อส่งเสริมการประกอบการสุขภาพชุมชนในเชิงธุรกิจ 
 

CH4003  การจัดการเรียนรู้และการส่ือสารด้านสุขภาพในชุมชน   3(2-2-5) 
  Health Literacy and Health Communication at Communities 
  การวิเคราะห์ระบบและสถานการณ์ของการเรียนรู้และการส่ือสารดา้นสุขภาพของ
ชุมชน การวางแผนและดาํเนินการส่ือสารและสร้างการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ความร่วมมือในการพฒันาสุขภาพชุมชน รวมถึงการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน และเอ้ืออาํนวย
ใหเ้กิดการใชสิ้ทธิและทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 
  การผลิตส่ือสาํหรับช่องทางในการเรียนรู้และส่ือสารประเภทต่างๆ การประเมิน
และวดัความสาํเร็จของการเรียนรู้และการส่ือสารสุขภาพชุมชน 
 

CH4004  ระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการ      6(5-2-11) 
  Community Health System and Management     
  ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพในระดับชาติและระดับ ชุมชน 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง สุขภาวะ วิถีชุมชน ระบบสุขภาพกบัระบบอ่ืนๆ ของสังคม เช่น ระบบคุณค่า
และวฒันธรรมชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชน เป็นตน้  
  ความเช่ือมโยงกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการพฒันาสุขภาพ
ชุมชนกบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ เพื่อการมีสุขภาวะ ความอยู่รอด และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชน 
  หลกัคิดและกระบวนการจดัการ การรวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ีเก่ียวกบัการ
จัดการ วิเคราะห์ขอ้มูลสุขภาวะชุมชน วิเคราะห์แผนงาน-โครงการของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกาํลัง
ดาํเนินการอยู่ สามารถอธิบายการจดัการสุขภาพของชุมชนท่ีศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมเรียนรู้
ขั้นตอนการจดัการสุขภาพชุมชน ทั้งดา้นภาวะการนาํและแผนสุขภาพ  
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  การพฒันาโครงการสุขภาพชุมชนท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมดาํเนินการ การจดั
โครงสร้างของระบบสุขภาพชุมชน การจดัภารกิจและการมอบหมายให้แกนนาํสุขภาพของแต่ละ
ภาคี การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รภาคีต่างๆ และกระบวนการกาํกบัประเมินผล 
 

CH4005  การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค  
  และการคุ้มครองสุขภาพ       6(5-2-11)  
  Health Promotion, Diseases Prevention and Control and Health Protection 
  หลกัการ แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ  และการคุม้ครองสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ระบบหลกัประกนัสุขภาพและ
สิทธิประโยชน์ กฎหมายเก่ียวกบัสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน สิทธิในชีวิต สิทธิการตาย การ
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ  
  การส่งเสริมสนับสนุนสิทธิและหน้าท่ีดา้นสุขภาพของประชาชน การคุม้ครอง
ป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ กระบวนการพฒันาโครงงานการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน การควบคุมป้องกันโรคและการคุ้มครองสุขภาพท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยา่งมีพลงัสร้างสรรค ์ 
  การวางแผนปฏิบติัการ การดาํเนินโครงงาน รวมทั้งการประเมินผลและนาํเสนอ
ผลการดาํเนินงานตามวงจรการจดัการ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชนดา้นการจดัการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 
  

CH4006  การจัดการส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพของชุมชน      3(2-2-5) 
  Management of Supportive Environment for Health at a Community Level 
  การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในท่ีอยู่อาศัยและชุมชนให้มีความสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ การจดัการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู มลภาวะในอากาศ นํ้าและดิน การจดัหาและ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าสาํหรับบริโภค การควบคุมพาหะนาํโรค การจดัการพื้นท่ีสีเขียวและภาวะโลก
ร้อนเพื่อใหเ้อ้ือต่อสุขภาวะในการเรียนรู้ การทาํงานและการอยูอ่าศยั ทั้งน้ีโดยการมีส่วนร่วมพฒันา
ของผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานท่ีเหล่านั้น 
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    (2.3) กลุ่มวชิาการจัดการการเกษตรยัง่ยนื 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา             น(ท-ป-อ) 
SA4001  วถีิการเกษตรไทยกบัระบบนิเวศการเกษตรเพือ่ชีวติและชุมชน  6(3-6-9) 
  Thai Agricultural Ways and Agricultural Ecological System 
  for Life and Community 
  วิวฒันาการของวิถีการเกษตรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผลกระทบของการเกษตร
เพื่อยงัชีพ การเกษตรเพ่ือการค้าขาย การเกษตรอุตสาหกรรม ปัจจัยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวิถี
การเกษตร ปัญหาอุปสรรคของการเกษตรเชิงวฒันธรรม เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวคิด หลกัการ ความหมาย และรูปแบบการเกษตรยัง่ยืน การใชก้ระบวนการประชา
พิจัยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิถีการเกษตรไทยเพ่ือนําไปสู่การกาํหนดยุทธศาสตร์และการ
วางแผนดา้นการเกษตรทั้งในระดบัครัวเรือนและชุมชนทอ้งถ่ิน  
 หลักการ ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงของปัจจยัรอบดา้น และวิวฒันาการระบบนิเวศ การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร  
 การจาํแนกและวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์และผลกระทบของพ้ืนท่ีและชุมชนทางกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจ ภูมิสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการเกษตรท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาดา้นต่างๆในปัจจุบนั 
 แนวทางในการจัดการระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน เพื่อนําไปสู่แผนแม่บทชุมชนและการ
วางแผนในการพฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
 

SA4002   การจัดการระบบการเกษตรยัง่ยนื      6(3-6-9) 
  Management of Sustainable Agricultural Systems 
  หลกัการ ความหมาย วิธีการการจดัการรูปแบบต่างๆ ของการเกษตรยัง่ยืน ไดแ้ก่    
ไร่นาสวนผสม การเกษตร/พืชผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การเกษตรธรรมชาติ วนเกษตร ไร่นา
หมุนเวียน และฟาร์มชีวภาพ (ไบโอฟาร์ม)  
  การวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการเกษตรยัง่ยืนให้สอดคลอ้งสภาพพื้นท่ีและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้ภูมิทศัน์ท่ีน่าอยู่ และมีการจดัการแปลงเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเน้น
การเกษตรปลอดภยั การวางแผนให้ผลผลิตออกตลอดปีเพื่อบริโภคและเหลือขาย การวิเคราะห์ห่วง
โซ่และการหมุนเวียนของเหลือใชจ้ากกิจกรรมหน่ึงสู่อีกกิจกรรมหน่ึงเพื่อลดตน้ทุนการผลิต เพิ่ม
อินทรียวตัถุและความหลากหลายทางชีวพนัธ์ุแก่ฟาร์มและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการทาํเครือข่ายและ
วิสาหกิจชุมชนขนาดเลก็ 
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SA4003  การจัดการฟาร์มเพือ่ชีวติและชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 6(3-6-9) 
  Farm Management for Life and Community Based on Sufficient Economy 
  หลกัการ ความหมาย กระบวนการการจดัการทรัพยากรการผลิต ท่ีดิน แรงงาน ทุน 
อุปกรณ์ ใหเ้กิดแประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เนน้การเกษตรปลอดภยั การวางผงั 
วางแผน วางผงัการผลิตตลอดปี การบนัทึกบญัชีฟาร์ม การใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์เชิงเศรษฐ-สังคม 
ตน้ทุนการผลิต ผลผลิต รายไดสุ้ทธิ กาํไร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การยอมรับของชุมชน และวิถี
การตลาดวฒันธรรม การนาํความรู้และทกัษะมาประยุกตก์บัชีวิตตนเองผ่านโครงงานการเกษตร
ยัง่ยนืและชุมชน 
 

SA4004  การจัดการและการพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรยัง่ยนื    8(4-8-12) 
   Management and Development on Sustainable Agricultural Technologies 
  หลกัการ ประเภทของเทคโนโลยีการผลิตพืช การเล้ียงสัตวแ์ละการเล้ียงสัตวน์ํ้ า     
ท่ีเหมาะสม เนน้การเกษตรอินทรีย ์ความปลอดภยัต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  การผสมผสาน พืช การเล้ียงสตัวแ์ละการประมง ไดแ้ก่ การเลือกสายพนัธ์ุและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเตรียมดิน การอนุบาล การจดัการโรงเรือนและบ่อเล้ียง การจดัการอาหาร
สัตวแ์ละสัตวน์ํ้ า การจดัการดิน นํ้ า ปุ๋ย พืช การดูแลรักษา การจดัการสุขภาพสัตว ์การป้องกนักาํจดั
ศตัรูพืชและสัตวโ์ดยชีววิธี วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป การจดัการท่ีนาํมาซ่ึงการตรวจ 
รับรองเป็นการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และตามมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์นระดบัปรับเปล่ียนและ
ระดบัสากล 
 

SA4005  ภูมิปัญญาและนวตักรรมท้องถ่ินด้านการเกษตรยัง่ยนื  4(2-4-6) 
  Sustainable Agricultural Local Wisdom and Innovation  
  หลกัการ ความหมาย ประเภทของภูมิปัญญาและนวตักรรมทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการ   
สัง่สมของบรรพบุรุษ การเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวตักรรมจากปราชญท์อ้งถ่ินท่ีสามารถนาํมาประยกุต์
และพฒันา ในการแกไ้ขปัญหาการเกษตรและชีวิต 
  การประมวลและจัดกลุ่มตามองค์ประกอบและบริบทของพื้นท่ี การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประวติั เอกลกัษณ์ ขอ้ดี เหตุผลเชิงวิชาการ การนาํไปใชป้ระโยชน์กบัชีวิตโดยชุมชน ส่ิง  
ช้ีวดัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการประชาสัมพนัธ์
สู่สาธารณชน ตลอดจนกระบวนการจดัการความรู้เพื่อเป็นฐานขอ้มูลใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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 (2.4) กลุ่มวชิายุติธรรมชุมชน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา         น(ท-ป-อ) 
CJ4001  ความรู้เกีย่วกบักฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   6(5-2-11) 
  Law Knowledge and Community Justice 
  ความหมาย ท่ีมา ประเภท ระบบและความสาํคญัของกฎหมายกบัชีวิต การตีความและ
การใชก้ฎหมาย กฎหมายกบัการแกไ้ขและพฒันาชุมชน ระบบและกระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาชน บทบาทและหนา้ท่ีของราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานยติุธรรม 
 

CJ4002  สิทธิชุมชนและหน้าทีพ่ลเมือง     6(5-2-11) 
  Community Rights and Citizen duty 
  สิทธิร่วมเหนือทรัพยสิ์นของชุมชน สิทธิเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิทธิในการพิทกัษ์รักษาวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินตลอดจนการใชป้ระโยชน์ การ
อนุรักษแ์ละพฒันา 
  หนา้ท่ีของความเป็นพลเมือง การเมืองภาคประชาชน การมีส่วนของประชาชนในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย การเสนอกฎหมายโดยประชาชน การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน การเสนอ
ธรรมนูญของชุมชนในดา้นต่าง  ๆ 
 

CJ4003   การสร้างยุติธรรมชุมชนโดยวถีิชุมชน    6(5-2-11) 
  Community Justice Creation with Community Way 
  จารีตประเพณีทอ้งถ่ินในการจัดระเบียบและวิถีชุมชน เช่น ฮีตสิบสองคองสิบส่ี    
ศาลผูเ้ฒ่าหรือศาลเฒ่าศาลแก่ หรือศาลชุมชน นกัเลงหรือผูมี้บารมีธรรมในทอ้งถ่ิน 
  ระบบยุติธรรมชุมชน การคาํนึงยุติธรรม การให้ความรู้ การช่วยเหลือ การป้องกัน     
การควบคุม การแกไ้ข และการอาํนวยความสะดวกยติุธรรมชุมชน 
  ยติุธรรมทางเลือก ยติุธรรมสมานฉนัท-์ปรองดอง  เครือข่ายยติุธรรมชุมชน 
  กระบวนทศัน์และ บทบาทของประชาชน ชุมชน องคก์รชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยติุธรรมชุมชน กรณีการจดัการงานยติุธรรมชุมชน เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา 
 

CJ4004  ระบบและกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน   6(5-2-11) 
  Systems and Mechanisms for Monitoring Public Sector 
  บทบาทและหน้าท่ีของประชาชนในระบบประชาธิปไตย สภาตรวจสอบภาค
พลเมือง กฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบฝ่ายบริหารทั้งในระดบัชาติและ
ทอ้งถ่ินของประชาชน และสิทธิในการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ 
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CJ4005  การจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน กบัประชาชนหรือชุมชน  6(5-2-11) 
  Conflict Management Interstate Private with People or Community 
  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิพาท วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและความขดัแยง้อยา่ง
สันติ โดยอาศยัหลกัศาสนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กฎหมาย องค์กรและกลไกในกระบวนการ
ยุติธรรมต่างๆ และการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนักรณีพิพาทต่างๆ เช่น เร่ืองท่ีดิน ป่า แหล่งนํ้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

   (2.5) กลุ่มวชิาการจัดการพลงังานและส่ิงแวดล้อมชุมชน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
CE4001  เทคโนโลยกีารจัดการพลงังานและส่ิงแวดล้อม   6(5-2-11) 
  Energy and Environmental Technology Management 
  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับพลังงานและผลกระทบ เช่น พลังงานฟอสซิล พลังงาน
แสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล (ฟืน ถ่าน แก๊สมูลสตัว ์ไบโอดีเซล นํ้ามนัจากพืช) พลงังานนํ้า (ตะบนันํ้า  
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ในครัวเรือน) พลงังานลม ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก คาร์บอนเครดิต  
  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและผลกระทบ การประเมินผลกระทบ มาตรฐาน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการพลงังาน 
  องคป์ระกอบของเทคโนโลยแีละนวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยเีพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

CE4002  เทคโนโลยพีลงังานทดแทนและเทคโนโลยกีารเกษตร  6(5-2-11) 
  Renewable energy technology and agricultural technology 
  การผลิตไฮโดรเจน เช้ือเพลิงชีวภาพ ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ นํ้ ามนั
ชีวภาพ สมบติัเช้ือเพลิงชีวภาพ  การแปลงพลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานลม  พลงังานนํ้ า ระบบผลิตร่วมกบั
แหล่งพลงังานอ่ืนและการปรับปรุงคุณภาพ 
  การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หลักการของ
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละการออกแบบระบบเพื่อนาํไปประยุกตใ์ชโ้ดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม 
สารอินทรียท่ี์เป็นแหล่งกกัเก็บพลงังานจากธรรมชาติ การผลิตพลงังานชีวมวล การแปรรูปชีวมวล
ดว้ยชีวเคมีและการผลิตพลงังาน กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตรเพื่อประยุกตใ์ชพ้ลงั  
ชีวมวลในแหล่งชุมชน  
  รูปแบบพลงังานชีวมวล เทคโนโลยกีารใชชี้วมวลในครัวเรือนและอุปกรณ์การเผาไหม ้
และการประยกุตชี์วมวลเพื่อระบบพลงังานชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
  การใชพ้ลงังานหมุนเวียนโดยเนน้ท่ีพลงังานแสงอาทิตย ์ลม นํ้า ชีวมวล และของเสีย 
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  เทคโนโลยีพื้นบา้นดา้นการจดัการปัจจยัส่ี ปัจจยัการผลิต กระบวนการและผลผลิต
ทางการเกษตร ภูมิปัญญาการรู้สมบติัของอาหารและวสัดุชีวภาพ ภูมิปัญญาดา้นเทคโนโลยีการเกษตร 
เช่น แปรรูปและถนอมอาหาร และการประยุกต์ใชแ้ละผสมผสานเทคโนโลยีใหม่  การบูรณาการร่วมกบั
เทคโนโลยทีอ้งถ่ิน 
 

CE4003  การคาํนวณพลงังานและการใช้อุปกรณ์    6(5-2-11) 
  Calculation Energy and Equipment Using 
   พลงังาน และแหล่งพลงังานรูปต่างๆ หลกัการเปล่ียนรูปพลงังาน ธุรกิจพลงังาน  ส่ิงท่ี
คาดหวงัเก่ียวกบัแหล่งพลงังานและการบริโภคพลงังาน หลกัการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
  ข้อมูลการผลิต รูปแบบการใช้พลังงาน การอนุรักษ์และประสิทธิภาพพลังงาน 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการประหยดัพลงังาน  
  ระบบพลงังานสาํหรับอาคาร  การออกแบบโดยใชแ้สงธรรมชาติ  การควบคุมการ
ใชพ้ลงังานในอาคารและชุมชน การจดัการแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
  การใชพ้ลงังานในชีวิตประจาํวนัและแนวทางการประหยดัพลงังาน ภูมิปัญญาการ
ใชพ้ลงังานในชุมชนและการจดัการท่ีอยูอ่าศยั 
 

CE4004  มลภาวะและความปลอดภัย     6(5-2-11) 
  Pollution and safety 
  ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปและมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม  ระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและทอ้งถ่ิน  มลพิษจากการใชพ้ลงังาน  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ  
  นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ และวิธีการในการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ  
  ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 
  การจดัการเพ่ือความยัง่ยืนของทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ พลงังาน ของเสียและมลพิษ 
การจดัการของเสียแบบบูรณาการ การใชท่ี้ดินและส่ิงปกคลุมดิน ความยัง่ยนืของความมัน่คงทางอาหาร 
    เทคโนโลยีสะอาด ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การนาํทรัพยากรกลบัคืน
และการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ความปลอดภยัดา้นอาหาร เทคโนโลยีการจดัการของเสียและควบคุม
มลพิษโดยชุมชน 
  แนวคิด หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสีเขียว เคร่ืองมือและการประยุกต์
เทคโนโลยสีีเขียวสาํหรับส่ิงแวดลอ้มและพลงังานท่ีย ัง่ยนื 
  การจดัการดา้นสุขอนามยั การป้องกนัความเส่ียงและการบรรเทาภยัพิบติั ความ
ปลอดภยัในชุมชน 
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CE4005  กรณศึีกษาพลงังานชุมชนและการวางแผนจัดการ   6(5-2-11) 
 Case Study of Community Energy Planning and Management 
   สถานการณ์ปัญหาและวิธีจดัการพลงังานในชุมชน ความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มชุมชน  
   การเลือกและจดัความสําคญัโครงการทางพลงังาน การสร้างเคร่ืองมือช่วยการ
ตดัสินใจ นวตักรรมและการพฒันาสู่เชิงพาณิชย ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารความเส่ียง 
เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานของเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ีการดาํเนินโครงการ การติดตามผลและประเมินโครงการ  
 
   3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี   6  หน่วยกติ 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา  น(ท-ป-อ) 
SE4001    สุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี  3(3-0-6) 
   Aesthetics in Arts and Music 
  การตระหนกัในคุณค่า ความงาม ความหมาย และความสาํคญัของสุนทรียศาสตร์ 
ศิลปะและดนตรีทั้งพื้นบา้น และสากล โครงงานการสร้างสรรคศิ์ลปะและดนตรี การขบัร้อง การฟ้อน 
เตน้รํา หรือการวิจารณ์ละครหรือภาพยนตร์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 

SE4002   วิถีอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Ways 
  ภาพรวมวิถีอาเซียนดา้นเศรษฐกิจ สังคม ภาษา วฒันธรรม และการท่องเท่ียว ฝึก
ทกัษะระดบัตน้ภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีใชใ้นกลุ่มอาเซียนท่ีนอกเหนือจากภาษาประจาํชาติของผูเ้รียน
โครงงานศึกษาเศรษฐกิจ สงัคม ภาษา วฒันธรรมและการท่องเท่ียวของประเทศกลุ่มอาเซียน 
 

SE4003  ล้านนาไทยและโลกาภิวัตน์ด้านการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  Thai Lanna and Global Tourism 

  การตระหนกัในรากเหงา้ทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมลา้นนาในยคุ
โลกาภิวฒัน์ดา้นการท่องเท่ียว เหตุผลท่ีลา้นนาไทยดึงดูดประชาคมโลกและผลกระทบ โครงงาน
อนุรักษศิ์ลปะขนบธรรมเนียมประเพณีอาหารพื้นบา้นลา้นนา และแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของไทยลา้นนา 
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SE4004   คติชนวิทยาการพัฒนาชุมชนภาคใต้    3(3-0-6) 
   Folklore Southern Community Development 
   มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชน เอกลกัษณ์ วฒันธรรม แบบแผนของ
กลุ่มชนภาคใต  ้ชาติพนัธุ์และโครงสร้างทางวฒันธรรม ศาสตร์และศิลป์พื้นบา้นในการพฒันา
ภาคใต ้วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่นและดนตรีพื้นบา้นภาคใต ้
 

SE4005   สังคมวัฒนธรรมอีสาน      3(3-0-6) 
  Isan Culture and Society 
  แอ่งอารยธรรมอีสาน การสร้างบา้นแปงเมือง ภูมิบา้นนามเมือง ฮีตบา้นคองเมือง 
ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทอีสานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
 

SE4006  ภูมิวัฒนธรรมภาคกลาง      3(3-0-6) 
   Central Landscape of Central Region 
   ชาติพนัธ์ุของชุมชนต่างๆในภาคกลาง โครงสร้างสังคมและระบบเศรษฐกิจ ชีวิต
และนิเวศวฒันธรรมของชุมชนในสังคมที่ราบและชุมชนริมนํ้ า  การพฒันาภาคกลางบน
ฐานเศรษฐกิจวฒันธรรมชุมชน  
 

SE4007  การจัดการสุขภาพและสภาวะแวดล้อมในภาวะอุบัติภัย 3(3-0-6) 
  Health and Environmental Management Disaster 
  ปัญหาและความสาํคญัของอุบติัภยัในการดาํเนินชีวิต ประเภทของอุบติัภยั สาเหตุ
ของอุบติัภยั อุบติัภยัในครอบครัว อุบติัภยับนทอ้งถนน อุบติัภยัในโรงเรียน อุบติัภยัในชุมชน ภยั
ธรรมชาติ การจดัการขณะเกิดอุบติัภยั และภยัธรรมชาติ รวมทั้งการควบคุมป้องกนัอุบติัภยั 
 

SE4008 การดูแลสุขภาพทางเลอืก 3(3-0-6) 
  Alternative Health Care 
       หลกัการแนวคิดรูปแบบต่างๆ ในการดูแลสุขภาพทางเลือก เช่น ธรรมชาติบาํบดั แมค
โครไบโอติด การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัและการเลือกใชรู้ปแบบการดูแลสุขภาพภายในบริบทของ
ชุมชนหรือของทอ้งถ่ิน  
 

SE4009  การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ    3(3-0-6) 
 Eco-Tourism 
 ความหมาย ความสําคญั องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บริการดา้นการ
ท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแนวทางในการอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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SE4010 การจัดการเศรษฐกจิวฒันธรรมในการเกษตรยัง่ยนื    3(3-0-6) 
 Cultural Economy Management in Sustainable Agriculture 
 การจดัการดา้นการตลาด อุปสงค  ์อุปทาน การจดัการเครือข่ายและวิสาหกิจ
ชุมชนของสินคา้การเกษตรยัง่ยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนในตลาดวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
 

 3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
กลุ่มวชิาการพฒันาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

1 
 

นายศุภกร คุรุการเกษตร 3930500011474 ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร,  2551. 
ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,  2547. 

อาจารย ์
 

2 นายภูมิใจ ไร่ดี 3310900336392 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, 2548. 

อาจารย ์
 

3 นางสาวนชัชาพร ชวนใช ้ 1709900566922 ศศ.บ.  
(สหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556. 

อาจารย ์

4 นางสาวกษมาพร พวงประยงค ์ 1101400868383 ศษ.ม. (พฒันศึกษา)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555. 
บธ.บ. (การจดัการ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552. 

อาจารย ์
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กลุ่มวชิาการจัดการสุขภาพชุมชน 

กลุ่มวชิาการจัดการการเกษตรยัง่ยนื 

 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

1 
 

นายไอศูรย ์ภาษยะวรรณ์ 3102001343252 วท.ม. (เทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2534. 
วท.บ. (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2527. 

อาจารย ์
 

2 นางปภาดา วงศนิ์ติกร 3700800151435 ศศ.บ. (การจดัการสุขภาพชุมชน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556. 

อาจารย ์
 

3 นายสกัชยั จูดว้ง 3750200173543 ศศ.บ. (การจดัการสุขภาพชุมชน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556. 

อาจารย ์
 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

1 
 

นายสรณพงษ ์บวัโรย 3759900208003 ศศ.ม.  
(สหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550. 
สส.บ. (ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2526. 

อาจารย ์
 

2 นายสุธี วิลยัศรี 1700400166471 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัพะเยา, 2557. 

อาจารย ์
 

3 นางสาววชัรี อรุณราช 1759900131586 วท.บ.  
(ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554. 

อาจารย ์
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กลุ่มวชิายุติธรรมชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

1 
 

นายสุภาส จนัทร์หงษ ์ 3101403500243 รป.ม. สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์, 2553. 
น.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2522. 

อาจารย ์
 

2 นายบุญมาก ปุราสะเก 3100501231939 น.บ.ท. สถาบนัเนติบณัฑิตไทย, 2529. 
น.บ. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2523. 

อาจารย ์
 

3 นายเทพพิสุทธ์ิ ประจิตร 3301300616786 
 

LL.M., (Public Law)  
University of Pune, India, 1998.  
M.A. (Politics) Nehru Institute of Social 
Sciences, India, 1998.  
น.บ. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2527. 

อาจารย ์
 

4 นายไพศาล อินตะ๊มูล 3560700384821 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี, 2555. 
ร.บ. (การปกครอง) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532. 

อาจารย ์
 

5 นายเชาว ์จนัทร์ทุ่ง 3120101811911 รป.ม. (การจดัการภาครัฐและเอกชน) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
2540. 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2522.                 

อาจารย ์
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กลุ่มวชิาการจัดการพลงังานและส่ิงแวดล้อมชุมชน 

  
  3.2.2  อาจารย์ประจํา 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิและสาขาวชิา 
1 ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทกัษ ์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัรังสิต, 2555 
ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545. 
นศ.บ. (วาทวทิยาและส่ือสารการแสดง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2527. 

2 นายพนสั พฤกษสุ์นนัท ์ ส.ม. (นานาชาติ-Urban Health , มหาวิทยาลยัมหิดล, 2524. 
พ.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2517 
M.P.H (Population & Family Health) ,UCLA, 2533. 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
วิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว, 2547. 
Cert. In Academic Skills. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531. 
Cert.in Epidemiolorgy. Ben-Gurion University,Israel, 1986. 

3 นางสาวศรีเพญ็ ชยัฉกรรก ์ ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2551.  
ค.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2535. 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

1 
 

นางสุจินต ์เกิดสมบูรณ์ 3900600133709 รป.ม.  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2553. 
วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิตพืช)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540. 

อาจารย ์
 

2 นางสาวธญัชนก พลูสวสัด์ิ 1709900707500 วท.บ. (เกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557. 

อาจารย ์
 

3 นางสาวนรินทร์ธร ชวนใช ้ 1709900335742 วท.บ. (พืชไร่-นา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554. 

อาจารย ์
 

4 นายณฐัวิชย ์ณุวงษศ์รี 3630300081340 วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร)  
สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม, 2539. 

อาจารย ์
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4 นายณรรฐ ภาษยะวรรณ M.Sc. (Agronomy) Indian Agricultural. Research Institute, 
New Delhi, India, 2517. 
B.Sc. (Agriculture) 
University of  Udaipur, Rajasthan, India, 2515. 

5 ดร.อุษา เทียนทอง ปร.ด. (นวตักรรมการจดัการ) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, 2554. 
กศ.ม. (การศึกษาผูใ้หญ่)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2530. 
กศ.บ. (สงัคมศึกษา) วิทยาลยัวิชาการศึกษาปทุมวนั, 2517. 

6 นายอภิชาติ มหาราชเสนา ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) 
สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2547. 

7 นางรมยธี์รา นอ้ยประเสริฐ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2552. 

8 นางชมพนุูท แยม้สรวล ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2552. 

9 นางสาวกรรณิกา  ปัญญาวงค ์  ส.บ. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554.             
คศ.บ. (พฒันาการเดก็และครอบครัว) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 

10 นางน่ิมนวล  แสนเหวิม ส.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537. 

11 นายดาํรง รัตนเวฬุ ส.ม. (บริหารสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547. 
ส.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541. 

12 นางเพช็รสลี สุวรรณมาศ ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532. 

13 นางรุ่งกานต ์ ศรลมัพ ์ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2538. 
วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2517. 

14 นายสมบติั  สุขกาย ส.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2532 
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15 นางกฤษณา ภาษยะวรรณ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2533. 
วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2527. 

16 นางจีระภา  ปัตเมฆ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2537. 
วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2530. 

17 นางบุญนภา วงศสุ์ฤทธ์ิ วท.ม. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542. 
ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภช์ั้นสูง 
วิทยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ,์ 2532. 

18   นางมธุรา ชาติสุทธ์ิ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532. 

19 นายประพนัธ์ บรรลุศิลป์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2531. 
วท.บ. (สุขาภิบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2516. 

20 นางสุมนา ศรีชลาชยั พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2537. 
ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลยัครูอุบลราชธานี, 2526. 

21 นายสุรัตน์ เศวตเศรณี วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549. 
น.บ. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2527. 

22 นายเธียรชยั อารยางกรู วท.ม. (ปฐพีวทิยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2531. 
วท.บ. (ปฐพีวทิยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2513. 

23 นายประเสริฐ วฒิุคมัภีร์ วท.ม. (โรคพชื) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยับูรพา, 2523. 

24 นางสาวเพญ็ศรี จกัรเขียว บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551. 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 2540. 
บธ.บ. (การบญัชี) มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2533. 

25 นายวิเชียร เช่ียวชาญ 
 

ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550. 
ค.บ. วิทยาลยัครูจนัทรเกษม, 2530. 

26 นายเอกภพ สุทธเขต 
 

พธ.ม. (สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2547. 
พธ.บ. (พระพทุธศาสนา)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553.  
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27 นายเศวต ปินตา น.บ. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ,2541. 
28 นายสุพรรณ อินผกู กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531. 
29 นายไททศัน ์ภยัพิลยั ศศ.ม. (พฒันาสงัคม)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
พธ.บ. (สงัคมวิทยา)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2542.                       

30 นางละเอียด กาขาว ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537. 
ค.บ. (สงัคมศึกษา) วิทยาลยัครูเชียงใหม่, 2524.                         

31 นายมนูญ เทศนาํ ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2552. 

32 นายเทพฤทธ์ิ เจริญศรี ค.บ. (เกษตรกรรม) วิทยาลยัครูเพชรบูรณ์, 2532 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง , 2544 

33 นางนํ้าทิพย ์ชุนนะวรรณ์ ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) สถาบนัราชภฎัพิบูลสงคราม, 2539. 
34 นางสาวเกษมวิธู แกว้สะแสน รป.บ. (การปกครองทอ้งถ่ิน) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2528. 

ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง , 2552. 
35 นายปัญญา รัตนเสถียร ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2545. 

กศ.บ. (บริหารการศึกษา) วิทยาลยัครูอุตรดิตถ,์ 2526. 
36 นายจกัรพนัธ์ รัตนเสถียร รป.ม. มหาวิทยาลยัทองสุขพษิณุโลก, 2554. 

ศศ.บ. (ดนตรีศึกษา) มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ,์ 2549. 
37 นายอภิชาติ คาํทว้ม รป.ม.  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2545. 

ค.บ. (สงัคมศึกษา) วิทยาลยัวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2518. 
38 นายคงศกัด์ิ ชยัสุภา รป.ม. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2546 

ร.บ.  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธราช, 2540. 
39 นายสมบูรณ์ คงชู  ค.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์)  

 วิทยาลยัวิชาการศึกษาพษิณุโลก, 2515. 
40 นางพชันี สุรินทร์  กษ.ม. (การบริหารพลศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543. 
ค.บ. (ประถมศึกษา) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2520. 

41 นายทองจนัทร์ หอมเนตร ศศ.ม. (สงัคมวิทยาการพฒันา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2538. 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2538.                 
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42 นายสญัญา สร้อยเสนา ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี, 2558. 
วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2540 

43 นายสิทธิพล เหล่าสิงลา ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี, 2553. 
วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์, 2537. 

44 นายพิภพ หสัสา ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2547. 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2529.                     

45 นางสาวพชัรินทร์ ไชยรบ ศศ.ม. (การพฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549. 
ศศ.บ. (ประวติัศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536. 

46 นายชยัวฒัน ์เสือสา             ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี, 2548. 
ศศ.บ. (การจดัการทัว่ไป) สถาบนัราชภฎัอุดรธานี, 2544. 

47 นายสรศกัด์ิ เจริญไชย           ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550. 
ค.บ. (เกษตร) วิทยาลยัครูสกลนคร, 2526. 

48 นายวินิจ  
พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2551. 
ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลยัครูสกลนคร, 2525. 

49 นายทรงวฒิุ ประสานวงศ ์ รป.ม. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2549. 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2544.                       

50 วา่ท่ี ร.ต. (หญิง) พรนิพา  
รัตณคณาทรัพย ์

ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย,์ 2553. 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์2551.  

52 นายไพฑูรย ์ป้องนารา  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2540. 
กศ.บ. (สงัคมศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519. 

53 นายถาวร เศษยาง  รป.ม. มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย, 2554. 
รป.บ. มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 2552. 
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54 ดร.บุญลว้น อุดมพนัธ์ ปร.ด. (ยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม, 2556. 
ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยเอด็, 2552.                                             
ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, 2536.         

55 ร.ต.ต.รัศมี คุม้เมือง รป.ม. (การบริหารงานทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ, 2554. 
รป.บ. สถาบนัราชภฎัมหาสารคาม, 2542. 

56 นางนิยม ลาดสูงเนิน ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2552. 

57 นายเสกสรร ละสามา ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2552. 

58 นายประภาส บทมูล พบ.ม. (พฒันาสงัคม)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548. 
ค.บ. (สงัคมศึกษา) สถาบนัราชภฎับุรีรัมย,์ 2543. 

59 นายสินธ์ุ ศรีตะสงัข ์ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2552. 

60 นายจาํลอง พนัทุม ศศ.ม. (สงัคมวิทยาการพฒันา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2549. 
พธ.บ. (ปรัชญา)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2545.                       

61 นายทินกร จนัทร์มณี ศศ.ม. (สงัคมวิทยาการพฒันา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2555. 
พธ.บ. (ศาสนา)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551.  

62 นายณฐัภทัร ไพรศรี ศศ.ม. (สงัคมวิทยาการพฒันา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550. 
พธ.บ. (ภาษาองักฤษ)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2546. 

63 นางสุภรณ์ ชุมพลวงศ ์ ศศ.ม. (การพฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543. 
วท.บ. (โภชนวิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2522. 

64 นางสาวศศิกลุ  อ่อนเฉวียง            ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2552.  
ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) สถาบนัราชภฎัพระนคร,  2535.  
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65 นายประกอบ พรหมบุตร วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547. 
วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)  
สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ,้ 2527.                                 

66 นางนวลอนงค ์ศรีธญัรัตน์ ส.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2534.  
ประกาศนียบตัรการพยาบาลและผดุงครรภ ์ 
วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย, 2527.                                      

67 นายสุขสนัต ์กณุฑียะ วท.บ. (พืชไร่) สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ,้ 2530. 
68 นายบุญเพง็ เช้ืออินทร์ พบ.ม. (พฒันาสงัคม)  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2539. 
วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลยัครูสุรินทร์, 2535. 

69 ผศ.สุธน ทิวทอง ส.ม. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2532.  
ส.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2516. 

70 นายโกสีย ์มีพร้อม วท.ม. (เกษตรศึกษา)  
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา, 2521. 
วท.บ. (เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์, 2528. 

71 นางวฒันา ณุวงษศ์รี ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลยัครูอุบลราชธานี, 2526. 
72 นายวิจารณ์ ณุวงษศ์รี ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2509. 
73 นายวิชยั สุขเลิศ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2545. 

ส.บ. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2543. 
74 นายกฤษฏา จุฑาจินดาเขต รป.ม. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2550. 

ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา, 2547. 

75 นางองันิภา แกว้มณี ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  
วิทยาลยัครูนครราชสีมา, 2432.                                                   

76 นางสาวปทิตตา วิเศษบุบผา ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2551. 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั) สถาบนัราชภฎันครราชสีมา, 2545. 

77 นายธนเมษฐ ์วงษก์ลดัไกรสิน ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา) มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2551. 
วท.บ. (เทคโนโลยอุีตสาหกรรม)  
สถาบนัราชภฎัพระนคร, 2546.  
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78 นายศิริพงษ ์โทหนองตอ ศษ.ม. (ส่ิงแวดลอ้มศึกษา) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2532. 
ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2530.                 

79 นายประสิทธ์ิ สายหยดุ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2552. 

80 นายชยัภูมิ อินทร์สอาด ศศ.บ. (สหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค,์ 2553. 

81 นางวาสนา จนัทเลิศ ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี, 2550. 
ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) สถาบนัราชภฎัรําไพพรรณี, 2546.     

82 นายเทพพิทกัษ ์วงศไ์ชยภาคย ์ รป.ม. (การปกครองทอ้งถ่ิน) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554. 
วศ.บ. (โยธา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร, 2540.               

83 นายปรีชา รักษเ์มือง ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต, 2552. 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2543. 

84 นางสิริชนน ์ชูวจันะ รป.ม. (การปกครองทอ้งถ่ิน) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553. 
น.บ. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2537.                  

85 นายประยทุธ์ อน้ชู รป.ม. (การปกครองทอ้งถ่ิน) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550.  
ค.บ. (การศึกษา) สถาบนัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2541. 

86 นายประภาส แสงอรุณ ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2550. 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2534.              

87 นายเบญ็จรัตน ์ศรีเทพ กศ.บ. (ประถมศึกษา เอกการสอนวิทยาศาสตร์) 
วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร, 2527. 

88 นายธีรัศม ์พลูนวล ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541.       
ค.บ. (ประถมศึกษา) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537. 

89 นายสวสัด์ิ สมคัรพงษ ์ ค.ม. (ไทยคดีศึกษา)  
มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, 2551. 
กศ.บ. (ประวติัศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2524. 

90 นายพินิต จนัทน์เสนะ พบ.ม. (การจดัการการพฒันาสงัคม) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540. 
พธ.บ. (ภาษาองักฤษ)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2538.                       
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91 นายสมนึก ยอดเอียด รป.ม.  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2551. 
กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศึกษา)  
วิทยาลยัวิชาการศึกษา สงขลา, 2529.                                          

93 นายสหสั อมรรัตนานนท ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2545. 
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) วิทยาลยัวิชาการศึกษา พิษณุโลก, 2517. 

94 นายทิสาปาโมกข ์ปรึกษาก่ิง รป.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2554.  
รป.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2552. 

95 นางสาวปัทมาพร 
อินทร์สมบูรณ์ 

พบ.ม. (พฒันาสงัคม) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540. 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2527. 

96 นายยงยทุธ เลก็สาย ร.ม. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2528. 
ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) สถาบนัราชภฎันครสวรรค,์ 2546. 

97 นายบญัชา เลิศปรีชา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2541. 
ศษ.บ (สงัคมศึกษา) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2521. 

98 นางพรศิริ สงเคราะห์ รป.ม. สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2537. 
พย.บ. ( พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2526. 

99 นายสงบ ทาเอ้ือ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545. 
ศษ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526. 

100 นายวิเชียร วชิรเสรีชยั ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม, 2552. 

101 นายทรงวฒิุ แสงใส วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554. 

102 นายสุรศกัด์ิ สุขมาก วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ , 2550. 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง , 2544. 

103 นางสาวบุศรา โมลา ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง , 2552 
กศ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยันเรศวร , 2549. 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม , 2543.  
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104 นายอาลี มูฮาํหมดั ศศ.ม. (เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน)  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง , 2556. 
ศศ.บ. (วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน)์  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง , 2552. 

105 นางสาวชฎาพรณ์ เตียวสกลุ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็ , 2552. 
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี , 2548. 

106 นางสาวสุมาลี สุนทรกิจพาณิชย ์ M.Sc. (Rural and Regional Development Planning)  
Asian Institute of Technology (AIT), 2533. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2531. 

107 นายมนูญ จนัทร์ซา้ย กศ.ม (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม , 2540. 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลยัครูสุรินทร์, 2529. 

108 นายสุรินทร์  เสนภกัดี พธ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2547. 

109 นางสาวสาวิตรี นอ้ยคาํภา สส.ม. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 2549. 

110 นางสาวอาภาพร  พนัธ์ประสิทธ์ิเวช บธ.บ. (บญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, 2547. 
111 นางสาวฐิภาพนัธ์ุ ธรรมสวสัด์ิ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยับูรพา, 2548. 

  
  3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิและสาขาวชิา 

1 นายอาํพล  จินดาวฒันะ การแพทยแ์ผนไทย, มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2552. 
อ.ว. แพทยสภา, 2527. 
M.P.H. (Health Development), Institute of Tropical 
Medicine, AntwerpenBelgiun, 1992. 
ส.ม. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2523. 
พ.บ.  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2519. 
วท.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2517.  
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2 นายแพทย ์ดร.โกมาตร   
จึงเสถียรทรัพย ์

Ph.D. (Social Anthapology)  
Havard University, U.S.A., 1998. 
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2526. 
วท.บ. (แพทยศ์าสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524. 

3 นายจาํนงค ์แรกพินิจ สม.ม. (สงัคมวิทยา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2531. 
กศ.บ. (ประวติัศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523. 

4 ดร.สามารถ จนัทร์สูรย ์ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2554. 
ศศ.ม. (พฒันาสงัคม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2524. 
ค.บ. (สงัคมศึกษา) วิทยาลยัครูมหาสารคาม, 2518. 

5 นายดุสิต รักษท์อง ศ.ศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2539. 
ค.บ. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) วิทยาลยัครูสงขลา, 2525. 

6 ดร.กมลทิพย ์ คงประเสริฐอมร ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548. 
วท.ม. (เทคโนโลยบีริหารส่ิงแวดลอ้ม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2529. 
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2525. 

7 ดร.ชมชวน บุญระหงษ ์ Ph.D (Agricultural System and Engineering)  
Asian Institute of Technology, 2554. 
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537. 
ทษ.บ. (พืชไร่) สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ,้ 2525. 

8 ดร. สุวิทย ์ ชยัเกียรติยศ Ph.D. (Biology and Physiology)  
University of Queensland, Australia, 2534. 
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528. 
วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2523.  

9 นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร Master of Public Health (M.P.H)  
University of hePhillippines 

10 นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
11 นายธณิศร  พิณทอง พท.บ. (แพทยแ์ผนไทย)  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2550 
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13 นายนพดล  จาํรัส ป.บณัฑิต การวิจยัและพฒันาเภสชักรรมไทย  
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยันเรศวรพะเยา, 2551. 
วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบนัราชภฎัเชียงราย, 2535. 

14 นายสมนึก  หงษย์ิม้ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2551. 
ศศ.ม. (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2550. 
ส.บ. (สาธารณสุข) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543. 

15 นายลาํพอง  บุญยนื ศศ.ม (ยทุธศาสตร์การพฒันา)  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2547. 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2529. 

16 นายวีระศกัด์ิ  ยานุพรหม วท.บ. (สุขาภิบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2519. 
17 นางเพียงใจ  หมวดทอง ศ.ม. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2542. 

ศ.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวทิยาลยัขอนแก่น,2522 
18 นายทวีวฒัน์ แสงสวา่ง ทษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)  

สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้, 2532. 
ทษ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร) วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรบางพระ ชลบุรี , 2520. 

19 นายยศพทัธ์ ยะสม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ , 2550. 
20 นายวีระ ชยัชนะบุตร วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้, 2551. 
21 นายกระสรวล อินทรสมบติั ทษ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร)  
22 วา่ท่ี ร.ต.พิพฒัน์ ชมสวนสวรรค ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยันเรศวร , 2549. 

วท.บ. (พืชศาสตร์) สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2535. 
23 นางรสริน พทุธภูมิทกัษ ์ วท.ม. (การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)   

มหาวิทยาลยันเรศวร , 2554. 
ค.บ. (ประถมศึกษา) สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2537. 

24 นายวีระศกัด์ิ เกิดแสง วท.ม. (วิทยาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยันเรศวร , 2545. 
ทก.บ. (สตัวปี์ก) สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้, 2520. 

25 นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศกัด์ิ วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2531. 
วท.บ. (พืชไร่) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 2524. 
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3.2.4  ปัญญาชนชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถ่ิน 
 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ประสบการณ์ 
1 พระไพศาล  วิสาโล พระพทุธศาสนากบัการพฒันา 
2 นายประยงค ์ รณรงค ์ ปราชญท์อ้งถ่ินดา้นการเกษตรอินทรีย ์

แผนแม่บทชุมชน การบริหารจดัการและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน กระบวนการจดัการเรียนรู้ชุมชนทั้งในและนอกระบบ 

3 นายวิบูลย ์ เขม็เฉลิม บิดาแห่งวนเกษตร ตน้แบบการพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4 นายเล่ียม  บุตรจนัทรา เกษตรกรนกัคิด นกัปฏิบติั  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 นายเคอะพอ ศิริจี การอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน การทาํเกษตรผสมผสาน 
6 พระครูสุจิณนนัทกิจ  

(สมคิด จรณธมฺโม) 
ผูจ้ดัตั้ง “ ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบา้นโป่งคาํ”  
ครูภูมิปัญญาไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

7 พระครูพิพฒันโชติ  
(ทอง เตชปุญโญ) 

ครูภูมิปัญญาไทยดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน (ธนาคารชีวิต) 

8 นางทองดี โพธิยอง กองทุนสวสัดิการชุมชน การสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง (ภาคประชาชน)  
การทาํแผนแม่บทชุมชน แผนสุขภาพชุมชน 

9 นายทองเหมาะ แจ่มแจง้ ปราชญก์ารเกษตรอินทรีย ์
สถาบนัพฒันาการเรียนรู้เกษตรอินทรียสุ์พรรณบุรี 

10 นายผาย สร้อยสระกลาง ปราชญเ์กษตรของแผน่ดิน 
สาขาปราชญเ์กษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปี 2553 

11 นายแสวง มะโนลยั เกษตรกรดีเด่น ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2549 
ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยแีปลงสาธิตปลูกพืชอินทรีย ์

12 นายบุญมี ทอนมาตย ์ เกษตรกรบุคคลตน้แบบเศรษฐกิจพอเพยีงไร่นาสวนผสม  
13 นายสมพงศ ์ พวงเวียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ธุรกิจเกษตร) 
14 นายประดิษฐ ์ สอนภกัดี การเกษตรยัง่ยนืและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจร บา้นหนองตาใกล ้
15 นายอดิศร เหล่าสะพาน ผูน้าํชุมชนดีเด่น 

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนั  
16 นายนฤทธ์ิ คาํธิศรี การเกษตรยัง่ยนื 
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17 ผูใ้หญ่โชคชยั ล้ิมประดิษฐ ์ แผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
18 นายสมชาย เตชะนนัต ์

 
การบริหารจดัการทอ้งถ่ิน เครือข่ายวิถีชีวิตเกษตรกรรมยัง่ยนื     
ระบบการผลิตเกษตรกรรมยัง่ยนื และการพึ่งพาตนเอง
หลกัการเกษตรอินทรียร์ะบบตลาด 

19 นางพรรณพิมล ปันคา เกษตรผสมผสาน-เกษตรประณีต ศูนยเ์รียนรู้โรงเรียนชาวนา 
20 นายวิชิต ถ่ินวฒันากลู การทาํเกษตรอินทรีย/์เกษตรทางเลือก เครือข่ายป่าชุมชน 
21 นายมโนชญ ์ เทศอินทร์ การพฒันาทรัพยากรชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เพือ่ชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
22 นายเรวตัย ์ฤทธาภรณ์ การเกษตรแบบผสมผสานตาม แนวทฤษฎีใหม่  
23 นายประดบั กลดัเขม็เพชร การพฒันาตามพระราชดาํริ 
24 นายเสาร์แกว้ ใจบาล พลงังานทางเลือก 
25 นายประเสริฐ เหงา้ปูน การจดัการวิสาหกิจชุมชน 
26 ดร.นิรุจ อุทธา การเกษตรแบบอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน-ไร่นาสวนผสม 
27 นายคาํเด่ือง ภาษี เกษตรผสมผสาน 
28 นายเลก็ กดุวงษแ์กว้ เครือข่ายภูมิปัญญาไท เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนแม่บทชุมชน สุขภาพชุมชน/สมุนไพรพื้นบา้น 
29 นายปัญญา โตกทอง สจัจะสะสมทรัพยแ์ละสวสัดิการชุมชน 
30 นายแรม เชียงกา การทาํแผนแม่บทชุมชน การจดัการเครือข่าย 
31 นางรุ่งไพลิน บุญรอด การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ-เชิงเกษตร 
32 นายวิรัตน์ ตรีโชติ การทาํสวนแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
33 นายลภัย ์หนูประดิษฐ ์ ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย)์ 
34 นายอมัพร ดว้งปาน ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย)์ 
35 นายวิโรจน์ คงปัญญา เครือข่ายผลิตภณัฑอ์าหาร การบริหารวิสาหกิจชุมชน 
36 นายชม โฆษะ การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
37 นายบุญเลิศ จุลพนัธ์ หมอพื้นบา้น 
38 นายชอบ คุณโลก ความรู้ดา้นพิธีกรรมต่างๆ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
39 นายภูมิไทย ดีเป็นแกว้ ชีวภาพเพื่อชีวติ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
40 นายมาร์ติน วีลเลอร์ เกษตรกรตน้แบบพอเพียง 
41 นายพฒัน ์อภยัมูล วิถีการเกษตรแบบยัง่ยนื การทาํเกษตรแบบผสมผสาน 
42 นายสุรัตน์ รุกขรัตน์ การทาํแปลงเกษตรผสมสาน การผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 
43 นางตฤณศร สมัทบั สวนเกษตรทฤษฏีใหม่โดยปลูกพืชทดแทนพลงังาน 
44 นางสิริน ชะเอมเทศ การผลิตพืชอินทรีย ์ การควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยชีววิธี 
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45 นายบุญชิต สมตัถะ การทาํแปลงผกัปลอดสารพิษ ทาํนํ้าสม้ควนัไม ้ไบโอดีเซล  
46 นายกฤติเดช ศรีเนตรภทัร์ การบริหารจดัการนํ้าดว้ยพลงังานทดแทน  
47 นายถนอม เหลก็ศรี การเพาะพนัธ์ุปลาดุกบ๊ิกอุย การปลูกพืชผกั  

การเพาะเห็ด การเล้ียงไก่บา้น 
48 นายเฉลียว จนัครา การจดัการดินเพื่อการปลูกพชื ผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน 
49 นายประยงค ์บุญทอง เกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมอดินอาสา 
50 นายวิวฒัน์ ศลัยกาํธร กสิกรรมธรรมชาติ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การปศุสตัว ์
51 นายวราวฒิุ รัตนวราหะ การเกษตรในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเป็นเกษตรอินทรีย ์
52 นางออม โกฎิกลุ การปลูกลาํไยนอกฤดู 
53 นายสมาน พนัธ์วิไล ผูน้าํรูปแบบการจดัท่ีดิน แหล่งนํ้า  

การปลูกพืชและสตัวใ์หเ้กิดเป็นระบบ 
54 นางเกศแกว้ เขม็เพชร การเกษตรแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
55 นางสาวสุวรรณา  กลัน่แสง การแปรรูปผลผลิตเกษตรเพือ่รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
56 นายบุญปรอด เจริญฤทธ์ิ การทาํนาเกลือและการแปรรูปเกลือ 
57 นายโชติวิชญ ์เสือเลก็ ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกัชีวภาพ กาํจดัแมลงศตัรูพืชสมุนไพร 
58 นายยวง เขียวนิล ไร่นาสวนผสม การปรับปรุงบาํรุงดิน 
59 นายจนัทร์ที ประทุมภา เกษตรผสมผสานไร่นาสวนผสาน เกษตรอินทรีย ์ 
60 นายขวญัชยั รักษาพนัธ์ วนเกษตรกบัการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
5. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงาน 

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
 5.1.1 นกัศึกษาทุกคนตอ้งทาํโครงงานพฒันาชีวิตของตนตั้งแต่เร่ิมการศึกษาใน

หลกัสูตรน้ี โดยตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุอะไรแค่ไหนใน 3 ปี นาํเสนอหัวขอ้โครงงานและเคา้โครง
ในภาคการศึกษาแรก เม่ือไดรั้บอนุมติั ตอ้งดาํเนินการทนัที ประเมินผลและรายงานความกา้วหนา้
ในทุกภาคการศึกษา สรุปเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ส่งและนําเสนอโดยวาจาในภาคการศึกษา
สุดทา้ยเพื่อสาํเร็จการศึกษา 

 5.1.2 นกัศึกษาตอ้งทาํโครงงานพฒันาชีวิตของตนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
หากปฏิบติัไม่ครบถว้นใหถื้อวา่การศึกษายงัไม่สมบูรณ์ตามหลกัสูตร และไม่มีสิทธิไดรั้บปริญญา 
   5.1.3 นกัศึกษาตอ้งทาํโครงงานพฒันาชุมชนในชุมชนทอ้งถ่ินของตนซ่ึงกาํหนด
เป็นพื้นท่ีเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มเรียนท่ีเน้นการเรียนจากชีวิตจริงกบัการพฒันาให้เป็นเน้ือ
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เดียวกัน ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน ให้ผูเ้รียนกับชุมชนเรียนรู้ไปด้วยกันโดยเรียนรู้จากผูน้ํา ผูรู้้ 
ปัญญาชนชาวบา้นหรือปราชญท์อ้งถ่ินเพื่อนาํความรู้และประสบการณ์มาพฒันาตนเองและชุมชน
และใชปั้ญหาของชุมชนเป็นสาระสาํคญัของการเรียนรู้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํประชาพิจยั สามารถทาํวิจยัเบ้ืองตน้ 

เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสามารถเขียนผลงานวิจยัเพื่อการ
ส่ือสารได ้

5.3 ช่วงเวลา 
เร่ิมตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จนจบการศึกษาภาคสุดทา้ย 

5.4 จํานวนหน่วยกติ 
การพฒันาชีวิต 19 หน่วยกิต การพฒันาชุมชน 18 หน่วยกิต  รวม  37 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวนอาจารย ์1 คน ต่อนกัศึกษา 30 คน 
 5.5.2 จดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียง จาํนวนอาจารย ์1 คน ต่อกลุ่มนกัศึกษา 15-20 คน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้และผูเ้รียนร่วมกาํหนดหวัขอ้และเกณฑก์ารวดัผล 
  5.6.2 ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม  
  5.6.3 อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  
  5.6.4 อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้และผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั  
  5.6.5 ผูเ้รียนนาํเสนอผลการปฏิบติัและรับการประเมินโดยอาจารยป์ระจาํวิชา 
ทุกคน เขา้ร่วมฟังการนาํเสนอผลพร้อมกบัประชาคมในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย  
  5.6.6  อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ทุกคนเขา้ฟังการนาํเสนอผลการศึกษาของผูเ้รียน 
  5.6.7 อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้/อาจารยท่ี์ปรึกษานาํคะแนนเสนอขอความ
เห็นชอบ ผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ.2 

60 
 

หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การจดักระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล 

  

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.1 ความสามารถการใชภ้าษาอยา่งสร้างสรรค ์ - ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง 
- กิจกรรมชมรมภาษา 
- อบรมเชิงปฏิบติัการเพิ่มพนูทกัษะ  
การฟัง พดู อ่าน เขียน 

1.2 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้ 

- ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมชมรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสารเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
- อบรมเชิงปฏิบติัการเพิ่มพนูทกัษะการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  

1.3 จิตอาสาและจิตสาธารณะ - กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนแ์ละบริการวิชาการ 
ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินแก่ชุมชนของผูเ้รียน 
- จดักิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ปฏิบติัตามหลกัธรรมและความเช่ือในศาสนาของตน 
 ในชีวิตประจาํวนั โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   (1) ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถจดัการปัญหา 
 ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
   (2) มีจิตสาํนึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม  
 ใชดุ้ลยพินิจ ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณท่ีถูกตอ้งดีงาม 
   (3) มีวินยั ความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต เสียสละ  
 เคารพต่อขนบธรรมเนียม และกฎกติกาของสงัคม 
   (4) มีพฤติกรรมสุภาพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจสงัคม  
 เขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน  
 และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
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   2.1.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  จดัให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากตวัอย่างจริงของผูท่ี้พบกบัความสุขในชีวิต

 จากการปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรม เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการปฏิบติัของตน 
 การเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในเน้ือหาสาระและการ
 ปฏิบติัทุกรายวิชา ตลอดหลกัสูตร 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 นักศึกษาประเมินตนเองโดยการสังเกตตนเองจากพฤติกรรมใน
ชีวิตประจาํวนั รวมทั้งการสะทอ้นโดยผูใ้กลชิ้ดทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว
และหรือท่ีทาํงาน อาจารย์ประเมินจากการสังเกต การสนทนา และการ
สมัภาษณ์นกัศึกษาในโอกาสต่างๆ  
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นักศึกษาเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการของความรู้สากลและภูมิปัญญา
 ทอังถ่ิน สามารถพฒันาต่อยอดความรู้เหล่านั้น (สร้างความรู้ใหม่)ได้ โดยมี
 รายละเอียดผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  (1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วิถีชีวิตและการดาํเนิน
 ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงตนในสังคมอย่างสงบเยน็
 เป็นสุข   
  (2)  มีความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายทั้งดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ 
 สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย ความงาม
 ทางศิลปะ การใช้ภาษาและศิลปะในการส่ือสารอย่างกวา้งขวางและเป็น
 ระบบเพื่อใชใ้นการพฒันาชีวิตและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
    (3) มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีและวิธีการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 เพื่อการพฒันาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ  
   (4)  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํโครงงานเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชน 
  2.2.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   การเรียนรู้จากเอกสาร หนังสือ การฟังอาจารย์บรรยาย (explicit 
 knowledge) การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้ในทอ้งถ่ิน การศึกษาดูงาน
 ในพื้นท่ีแลว้นาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่ม การลงมือปฏิบติัเพื่อให้เกิด
 ประสบการณ์ตรงโดยตนเอง อนัจะนาํไปสู่การสร้างหรือคน้พบความรู้ใหม่
 โดยตนเองหรือกลุ่มตน 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 โดยการสอบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

  นักศึกษาสามารถคิดเป็นระบบ คิดเป็นนามธรรม (สร้างความคิดรวบยอด) 
 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเร่ืองราวต่างๆ และสามารถสังเคราะห์ (สร้างความรู้
 ใหม่) ได ้โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  (1) มีความสามารถและทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ตีความและประเมินค่า และนาํไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 
   (2) มีความสามารถในการคน้หา ระบุประเด็นปัญหา จดัลาํดบัความสาํคญั
 ของปัญหา และทกัษะการวางแผนและแกไ้ขปัญหาในการพฒันาชีวิตและชุมชน
 แบบบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาสากล รวมทั้งเทคโนโลย ี 
 ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
 และชุมชน  
  (3) มีความสามารถประยุกตแ์ละปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
 ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม และความสามารถในการประเมินผลงาน
 โดยใชโ้ครงงานพฒันาชีวิตและชุมชนเป็นเคร่ืองมือ 
  2.3.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 การลงมือปฏิบติัหรือทดลองดว้ยตนเองและ/หรือกลุ่ม 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 สงัเกตจากทกัษะในวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาต่างๆ ของผูเ้รียน 
 และโดยการสอบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 

ในการรับผดิชอบ 
  นักศึกษาสามารถปฏิบติัตนโดยเหมาะสมและรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด  

 ผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   (1) สามารถเป็นผูต้รงต่อเวลา ซ่ือสตัย ์รักษาสญัญา 
  (2)  สามารถปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบ และมีทกัษะในการทาํงานร่วมกนั 
 มีภาวะผูน้าํและผูต้าม 
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  (3) ใฝ่รู้และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาชีวิต
 และชุมชน 
  2.4.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ 
 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  จดัให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จกัตนเองและเปล่ียนแปลงตนสู่การเป็นมนุษยท่ี์
 สมบูรณ์ข้ึนผา่นกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุ่ม และการทาํโครงงานสังเกตกาย 
 ใจ และความคิดตน รวมทั้งการบูรณาการดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในทุก
 รายวิชา ตลอดหลกัสูตร 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 และความรับผดิชอบ 

  นักศึกษาประเมินตนเองโดยการสังเกตตนเองจากพฤติกรรมใน
 ชีวิตประจาํวนั รวมทั้ งการสะท้อนของผูใ้กล้ชิดทั้ งในสถานศึกษา 
 ครอบครัว และหรือท่ีทาํงานอาจารยป์ระเมินจากการสังเกต การสนทนา 
 และการสมัภาษณ์นกัศึกษาในโอกาสต่างๆ 

 

 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร    

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 นกัศึกษาฟังเป็น อ่านเป็น พดูเป็น และเขียนเป็นโดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

   (1) สามารถใชส้ถิติและขอ้มูลตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 ในการวิเคราะห์ วางแผนและแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชน 
 ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  (2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ รวบรวมและนาํเสนอ
 ขอ้มูลการพฒันาชีวิตและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ท่ีเหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน 
  2.5.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ 
 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จดัให้นักศึกษาไดฝึ้กทกัษะทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การฟังเป็น อ่านเป็น พูดเป็น 
  และเขียนเป็นในกระบวนการเรียนรู้ทุกวิชา ตลอดหลกัสูตร 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประเมินจากกระบวนการเรียนรู้ และการทาํโครงงานพฒันาชีวิตและโครงงาน
  พฒันาชุมชน และพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์     
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะ 
การวิเคราะห์            

เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1. GE4001 การใชภ้าษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพฒันา 

                 

2. GE4002 การรู้จกัตนเอง 
และการเปลี่ยนแปลงตน 

                 

3. GE4003 วถิีสู่ชีวติพอเพียง                  
4. GE4004 ชุมชนเขม้แขง็                  
5. GE4005 ความเป็นพลเมือง 
ในสงัคมประชาธิปไตย 

                 

6. GE4006 กฎหมายในชีวติประจาํวนั                  
7. GE4007 คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละพลงังานในชีวติประจาํวนั 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์   
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์    
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวชิาเฉพาะ 
8. LD4001 การพฒันาชีวิต 1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

9. LD4002 การพฒันาชีวิต 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
10. LD4003 การพฒันาชีวิต 3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

11. LD4004 การพฒันาชีวิต 4   
 

 
 

              

12. LD4005 การพฒันาชีวิต 5 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

           

13. LD4006 การพฒันาชีวิต 6  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 

14. LD4007 การพฒันาชีวิต 7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
15. LD4008 การพฒันาชีวิต 8                  

16. LD4009 การพฒันาชีวิต 9            
 

 
 

  
 

  
 

 
17. CD4001 การพฒันาชุมชน 1   

 

 
 

  
 

 
 

     
 

 
 

    
 

 
18. CD4002 การพฒันาชุมชน 2  

 

 
 

 
 

        
 

 
 

     
19. CD4003 การพฒันาชุมชน 3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
20. CD4004 การพฒันาชุมชน 4                  

21. CD4005 การพฒันาชุมชน 5 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

  
 

  
 

 
22. CD4006 การพฒันาชุมชน 6 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์    
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
23. ID4001 ผูน้าํ 
การเปลี่ยน แปลงฯ 

                 

24. ID4002 แผนแม่บทชุมชนฯ                  

25. ID4003 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
เพื่อการพฒันาชุมชน 

                 

26. ID4004 การจดัการ
เครือขา่ยเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                  

27. ID4005 การประเมินระบบ
เศรษฐกิจฯ 

                 

28. ID4006 การจดัการความรู้ฯ                  

29. ID4007 การจดัการทุนฯ                  

30. ID4008 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

                 

31. ID4009 การพฒันา
เครือขา่ยและระบบเศรษฐกิจฯ 

                 

32. CH4001 สุขภาพแบบองค์
รวมและการปรับเปลี่ยนฯ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์   
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
33. CH4002 ภูมิปัญญา ผลิตภณัฑฯ์                  
34. CH4003 การจดัการเรียนรู้ 
และการสื่อสารดา้นสุขภาพในชุมชน 

                 

35. CH4004 ระบบสุขภาพชุมชน 
และการจดัการ 

                 

36. CH4005 การส่งเสริมสุขภาพ  
การควบคุมป้องกนัโรคฯ 

                 

37. CH4006 การจดัการสิ่งแวดลอ้มฯ                  
38. SA4001 วถิีการเกษตรไทยฯ                  
39. SA4002 การจดัการระบบเกษตรฯ                  
40. SA4003 การจดัการฟาร์มฯ                  
41. SA4004 การจดัการและพฒันาฯ                  
42. SA4005 ภูมิปัญญาและนวตักรรมฯ                  
43. CJ4001 ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายฯ                  
44. CJ4002 สิทธิชุมชน 
และหนา้ที่พลเมือง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์         
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
45. CJ4003 การสร้างยตุิธรรมชุมชน
โดยวถิีชุมชน 

                 

46. CJ4004 ระบบและกลไก 
การตรวจสอบภาคประชาชน 

                 

47. CJ4005 การจดัการความขดัแยง้
ระหวา่งรัฐฯ 

                 

48. CE4001 เทคโนโลย ี
การจดัการพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 

                 

49. CE4002 เทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนและเทคโนโลยกีารเกษตร 

                 

50. CE4003 การคาํนวณพลงังาน 
และการใชอ้ปุกรณ์ 

                 

51. CE4004 มลภาวะและความ
ปลอดภยั 

                 

52. CE4005 กรณีศึกษาพลงังานชุมชน
และการวางแผนจดัการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั                  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์         
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์      
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวชิาเลอืกเสรี 
53. SE4001 สุนทรียภาพ 
ทางศิลปะและดนตรี 

                 

54. SE4002 วถิีอาเซียน                   
55. SE4003 ลา้นนาไทยและ
โลกาภิวฒัน์ดา้นการท่องเที่ยว 

                 

56. SE4004 คติชนวทิยาการพฒันา 
ชุมชนภาคใต ้

                 

57. SE4005 สงัคมวฒันธรรมอีสาน                  
58. SE4006 ภูมิวฒันธรรมภาคกลาง                  
59. SE4007 การจดัการสุขภาพฯ                  
60. SE4008 การดูแลสุขภาพฯ                  
61. SE4009 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                  
62. SE4010 การจดัการเศรษฐกิจ
วฒันธรรมในการเกษตรยัง่ยนื 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 (1) ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถจดัการปัญหาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
 (2) มีจิตสาํนึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม ใชดุ้ลยพินิจ ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณท่ี
ถูกตอ้งดีงาม 
 (3) มีวินยั ความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต เสียสละ เคารพต่อขนบธรรมเนียมและกฎกติกาของสังคม 
 (4) มีพฤติกรรมสุภาพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจสังคม เขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของชุมชนและประชาคมอาเซียน และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
 
2. ความรู้  
 (1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วิถีชีวิตและการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดาํรงตนในสงัคมอยา่งสงบเยน็เป็นสุข   
 (2)  มีความรู้ความเขา้ใจในองค์ความรู้ท่ีหลากหลายทั้งดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย ความงามทางศิลปะ การใชภ้าษาและศิลปะในการส่ือสารอยา่ง
กวา้งขวางและเป็นระบบ เพื่อใชใ้นการพฒันาชีวิตและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
  (3) มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีและวิธีการประยุกตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการพฒันาชีวิตและ
ชุมชนแบบบูรณาการ  
 (4)  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํโครงงานเพ่ือพฒันาชีวิตและชุมชน 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 (1) มีความสามารถและทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและ    
ประเมินค่า และนาํไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 
  (2) มีความสามารถในการคน้หา ระบุประเด็นปัญหา จดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา และ
ทกัษะการวางแผนและแกไ้ขปัญหาในการพฒันาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
ภูมิปัญญาสากล รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัวและชุมชน  
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 (3) มีความสามารถประยุกตแ์ละปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม และความสามารถในการประเมินผลงาน โดยใช้โครงงานพฒันาชีวิตและชุมชนเป็น
เคร่ืองมือ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
 (1) สามารถเป็นผูต้รงต่อเวลา ซ่ือสตัย ์รักษาสญัญา 
 (2)  สามารถปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบ และมีทกัษะในการทาํงานร่วมกนั มีภาวะผูน้าํและผูต้าม 
 (3) ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชน 
 
5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (1) สามารถใชส้ถิติและขอ้มูลตนเอง ครอบครัวและชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผนและแกไ้ข
ปัญหาเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 (2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ รวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลการพฒันาชีวิต
และชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบับริบท  
ทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน 
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หมวดที ่5 
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวดัและประเมินผลการศึกษา 

1.1.1 นักศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน    
แต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธ์ิเขา้รับการวดัและประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ 

1.1.2 สถาบนักาํหนดใหมี้การวดัผลโดยการสอบอยา่งนอ้ยรายวิชาละ 1 คร้ัง ยกเวน้
วิชาท่ีเรียนโดยวิธีการทาํโครงงานหรือโดยวิธีการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
1.2 การประเมินผลในแต่ละรายวชิา ใหป้ระเมินเป็นระดบัขั้นและสัญลกัษณ์ 
การประเมินการศึกษา ให้ใช้ระบบสัญลกัษณ์ ดังต่อไปนี ้
 

ลาํดับขั้น ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.00 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 

B ดี (Good) 3.00 

C+ ค่อนขา้งดี (Fairly Good) 2.50 

C พอใช ้(Fair) 2.00 

D+ อ่อน (Poor) 1.50 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 

F ตก (Failed) 0 

S สอบผา่น (Satisfactory) - 

U สอบไม่ผา่น (Unsatisfactory) - 

IP การวดัผลยงัไม่ส้ินสุด (In Progress) - 
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ใชส้าํหรับรายวิชาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร แต่นกัศึกษา ยงัทาํงานตามคาํสั่งของอาจารยผ์ูส้อน
ไม่เสร็จ และยงัไม่ไดรั้บการประเมินผลในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

1.2.1 การแสดงผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่แบ่งออกเป็นสัญลักษณ์ “S” 
(Satisfactory) ซ่ึงมีความหมาย “สอบผา่น” และสัญลกัษณ์ “U” (Unsatisfactory) ซ่ึงมีความหมาย “สอบ
ไม่ผา่น” จะถูกบนัทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่นาํมาคาํนวณค่าเฉล่ียสะสม ทั้งน้ีการ
ประเมินผลไดรั้บสัญลกัษณ์ “S” จะถือว่าสอบได้หน่วยกิตสะสมตาม โครงสร้างของรายวิชาใน
หลกัสูตร ในกรณีการประเมินผลในรายวิชาใดไดรั้บ  สัญลกัษณ์  “U” กรณีเป็นรายวิชาบงัคบัตาม
หลกัสูตร นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า เรียนและสอบ จนกระทัง่การประเมินผลไดรั้บ
สญัลกัษณ์ “S” 

1.2.2 การให้ F หรือ U จะกระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) นกัศึกษาเขา้สอบและผลการประเมินอยูใ่นเกณฑต์ก 
2) นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย

จากคณบดี 
3) นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบเน่ืองจากไดรั้บการตดัสินวา่มีเวลาเรียนไม่ 

 ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
4) นักศึกษาทาํผิดระเบียบสถาบนัว่าดว้ยการปฏิบติัของนักศึกษาในสอบ

และไดรั้บการตดัสินจากประธานกรรมการอาํนวยการสอบใหส้อบตก 
5) นักศึกษาไม่สามารถเปล่ียน  “IP” ให้เป็นเกรดปกติได้ ภายในภาค

การศึกษาปกติในภาคการศึกษาถดัไป  
นอกจากลาํดบัขั้นดงักล่าวแลว้ ผลการศึกษาของรายวิชาหน่ึงๆ อาจจะแสดงดว้ยสัญลกัษณ์ 
ต่อไปน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
W เพิกถอนโดยไดรั้บการอนุมติั (Withdraw with Permission) 
I การวดัผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
AU ร่วมฟัง  (Audit) 

 การใช้สัญลักษณ์ W จะกระทาํไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น 
ภายในเวลากาํหนด และไดรั้บอนุมติั 
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1.2.3 การให้สัญลกัษณ์ I ในรายวิชาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
1. อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ

นกัศึกษาทาํงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษาหรือการวดัผลของ
รายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากคณบดีหรือผูร้ับ
มอบหมายจากคณบดี 

2. นกัศึกษาป่วยโดยมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
เอกชนท่ีระบุชดัเจนวา่อาการป่วยของนกัศึกษา ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้สอบ
ในวนัสอบรายวิชานั้น ๆได ้

3. นกัศึกษาป่วยและไดม้าสอบในวนัที่มีการสอบ ทั้งน้ีนกัศึกษาไม่สามาร
ทาํการสอบไดโ้ดยพยาบาลของสถาบนัและหรือกรรมการอาํนวยการ
สอบ 2 ท่าน ท่ีไดรั้บมอบหมายไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ควรให้
ทาํการสอบต่อไป กรณีน้ีนกัศึกษาตอ้งมาเขา้สอบใหม่ตามเวลาท่ีกาํหนด 

4. นกัศึกษาประสบอุบติัเหตุในวนัท่ีมีการสอบจนไม่สามารถทาํการสอบได ้
5. บิดาหรือมารดาของนกัศึกษาถึงแก่กรรม และมีภารกิจงานศพกรณีน้ีให้

นกัศึกษาแจง้พร้อมแสดงสาํเนาใบมรณบตัรให้สํานกับริการการศึกษา
ทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนัสอบรายวิชานั้น 

6. นกัศึกษาไดรั้บทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาส้ันในช่วงท่ีมีการสอบ 
7. นกัศึกษาไดร้ับเลือกให้เป็นตวัแทนระดบัชาติในการแข่งขนักีฬา และ/ 

หรือเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม  
8. นกัศึกษาไดรั้บหมายเรียกเกณฑท์หารเรียกระดมพล หรือหมายศาล 

ทั้งน้ีในกรณีตามขอ้ 2 ถึง 8 จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการอาํนวยการสอบ
และนักศึกษาตอ้งทาํการสอบและ/หรือทาํงานท่ีกาํหนดให้ทาํเพิ่มเติมให้เสร็จ เพื่อให้อาจารยผ์ูส้อน
รายงานผลการสอบไดภ้ายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป มิฉะนั้นสัญลกัษณ์ I จะ
เปล่ียนเป็น F และการใหส้ัญลกัษณ์ I ตามขอ้ 2 ถึง 8 นกัศึกษาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแก้
สญัลกัษณ์ I ตามอตัราท่ีสถาบนักาํหนด 

1.2.4 การใช้สัญลักษณ์ AU ในรายวิชาใดจกักระทาํไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีนกัศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในลกัษณะของวิชาเสริมความรู้หรือเพื่อร่วมฟัง โดยไม่ตอ้งมีการวดัผลในรายวิชานั้น 
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ทั้งน้ี การลงทะเบียนเรียนจะตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํและอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ/ หรือตามระเบียบ/ 
ประกาศสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ/ ประกาศสถาบนั 

เง่ือนไขการไดรั้บสัญลกัษณ์ AU นั้น นักศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในกรณีท่ีนกัศึกษาเขา้เรียน 
และ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจะเปล่ียนการให้
สญัลกัษณ์ AU เป็นการใชส้ญัลกัษณ์ W โดยทั้งสองสัญลกัษณ์ดงักล่าวจะบนัทึกในใบระเบียนแสดงผล
การศึกษา แต่จะไม่นาํจาํนวนหน่วยกิตมาคาํนวณแตม้เฉล่ียสะสม 

1.2.5 การใหร้ะดบัขั้นตวัอกัษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทาํไดใ้น
กรณีดงัต่อไปน้ี 

1 รายวิชาท่ีนักศึกษาเขา้สอบหรือมีผลงานท่ีประเมินผลได้คะแนนตาม
ระดบัคะแนน 

2. เปล่ียนจาก I ภายใน 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป 
1.2.6 การให้ระดับขั้นตัวอกัษร F กระทาํได้กรณต่ีอไปนี ้

1. นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 
2. นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณบดีหรือ อธิการบดี 
3. นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบเน่ืองจาก ไดร้ับการตดัสินว่ามีเวลาเรียนไม่

 ถึงร้อยละ 80 ของวิชานั้น 
4. เปล่ียนอกัษรระดบัคะแนนจาก I มาเป็น F โดยอตัโนมติั เน่ืองจากไม่

ปฏิบติัตามระเบียบของ I เพราะนักศึกษาไม่ทาํขอ้สอบ หรือทาํงานท่ี
อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดให้ เม่ืออาจารยร์ายงานผลประเมินได้ภายใน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป 

1.2.7 การให้ I จะกระทาํได้ดังต่อไปนี ้
1. นกัศึกษาป่วยก่อนสอบ  หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สบายไม่

สามารถเขา้สอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได ้และปฏิบตัิถูกตอ้งตาม
ระเบียบการลาป่วย โดยไดร้ับอนุมตัิจากสถาบนั แต่ทั้งน้ีนกัศึกษา
จะตอ้งมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

2. นกัศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และอธิการบดีอนุมติัในคร้ังน้ี 
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3. นกัศึกษาทาํงานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายงัไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผูส้อนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชานั้น และแจง้ให้แผนกทะเบียนและวดัผลของสถาบนัการเรียนรู้
เพื ่อปวงชน ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมกบัผลการเรียนของ
นกัศึกษาอ่ืนท่ีลงทะเบียนวิชานั้น 

1.2.8 การให้ W จะกระทาํได้ดังต่อไปนี้ 
ให้กระทาํไดห้ลงัจาก  4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติในรายวิชาท่ี

นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ถอนรายวิชาเรียน 
1.3 การคาํนวณระดับคะแนน 

1.3.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาํเม่ือส้ินสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3.2 การคาํนวณระดบัคะแนนเฉลี่ยให้นบัเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาลงทะเบียน

 และสอบไดต้ามหลกัสูตรและเป็นรายวิชาที่ไดม้ีการวดัผล และไดล้าํดบัขั้น 
 A, B+, B, C+, C, D+, D    และ F 
1.3.3 ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซํ้ า ให้นําหน่วยกิตและระดบั

คะแนนคร้ังสุดทา้ยมาคาํนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชานั้นๆ มารวมใน
การคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมดว้ย 

1.3.4 การคาํนวณหาระดบัคะแนนเฉลี่ยประจาํภาค (Grade Point Average) ให้
คาํนวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา นาํผลรวมของ
ผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าลาํดบัขั้นที่นกัศึกษา ไดรั้บในแต่ละรายวิชาในภาค
นั้นๆ เป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาท่ีเรียนใน
ภาคการศึกษานั้นๆ 

1.4 การคาํนวณหาระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average - GPA)  
1.4.1 ใหค้าํนวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึงภาคการหลงัสุด  
1.4.2 คาํนวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าลาํดบัขั้นที่นกัศึกษา

ไดร้ับทั้งหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตวัตั้งและหารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีลงทะเบียน และในการหารให้ใชจุ้ดทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ไม่มี
การปัดเศษ  
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1.5 การนับหน่วยกติสะสม 
1.5.1 ให้นบัจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรและมี

การประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัคะแนน                    
1.5.2 สําหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนตามหลกัสูตร แต่ไม่มีการประเมินผลเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัคะแนนให้นบัจาํนวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมหน่วยกิต
สะสมไม่นาํมาคาํนวณค่าระดบัคะแนนตามขอ้ 1.3  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะท่ีนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การออกขอ้สอบโดยอาจารยป์ระจาํวิชา เป็นขอ้สอบกลางทุกคร้ัง และผา่นความ           
เห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา 

              2.1.2  การตรวจข้อสอบ โดยอาจารย์ผู ้สอน และผ่านการทบทวนและให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการพิจารณาตดัสิน
ผลสอบ 

              2.1.3 การวดัผล (ตดัเกรด) โดยคณะกรรมการระดบัพื้นท่ี และคณะกรรมการพิจารณา          
ตดัสินผลสอบ 

                         2.1.4 การประเมินผลการสัมมนาโครงงานชุมชนโดยคณะกรรมการท่ีมีชุมชนมี        
ส่วนร่วม 

2.1.5 การประเมินผลโครงงานชีวิต  โดยการนําเสนอผลการพัฒนาตนเองของ     
นักศึกษาต่อคณะกรรมการสาขาวิชาและมีผู ้แทนครอบครัวและชุมชน               
มีส่วนร่วม 

             2.2 การทวนสอบมาตราฐานผลการเรียนรู้ภายหลงันักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะดาํเนินการ
ภายใน 12 เดือน ไดแ้ก่ 
   2.2.1 ทาํการสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีทาํงาน  และชุมชน        

ท่ีบณัฑิตปฏิบติังานอยู ่ 
  2.2.2  วิจยัประเมินผลสมรรถนะของบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาและมีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัตร   ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  
3.1 เม่ือไดเ้รียนและสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

และขอ้กาํหนดของสถาบนั 
3.2 นกัศึกษาจะตอ้งสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
3.3  ส่งรายงานผลการดาํเนินโครงงานฉบบัสมบูรณ์และผา่นความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแลว้ 
3.4 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมท่ีจะไดป้ริญญาบตัร 
3.5 นกัศึกษาท่ีศึกษาครบตามหลกัสูตร แต่คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.00 จะรับปริญญาไดก้็

ต่อเม่ือลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีนกัศึกษาเคยสอบไดข้ั้น D+ , D  หรือ F หรือลงทะเบียน
เรียนวิชาใหม่ซ่ึงคณบดีเป็นผูอ้นุมติั จนกว่าจะทาํคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง 2.00 ข้ึนไป 
ภายในระยะเวลาท่ีสถาบนักาํหนด 

3.6 นักศึกษาจะตอ้งชาํระหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีต่อสถาบนั ให้เสร็จส้ินก่อน จึงจะไดรั้บการ
เสนอช่ือเพ่ือขอรับปริญญา 

3.7 สภาสถาบนั เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัปริญญา 
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หมวดที ่6 
การพฒันาคณาจารย์และบุคลากร 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรมเร่ืองการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ในระดบัอุดมศึกษา รวมทั้ง
หลกัและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 
2.1.1 การฝึกอบรมและส่งเสริมการจดัทาํแผนการเรียน และแผนการวดัและประเมินผล

ตามท่ีสถาบนักาํหนด 
2.1.2 จดัให้มีการอบรมสัมมนาคณาจารยแ์ละบุคลากร รวมทั้งการเสวนา แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ประสบการณ์เร่ืองการวดัและประเมินผลการศึกษาผูใ้หญ่ระดบัอุดมศึกษา 
2.1.3 การส่งเสริมให้อาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้จดัทาํแผนการเรียน และรับผิดชอบ

การจดักระบวนการเรียนรู้วิชานั้นอยา่งนอ้ย 1 วิชา ต่อ 1 ภาคเรียน  
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริม และสนบัสนุนทุน ใหค้ณาจารยท์าํการวิจยัเพ่ือพฒันาวิชาการท่ีรับผดิชอบ 
2.1.2 ส่งเสริม และสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนา การประชุม

วิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 มีการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง ตามขอ้กาํหนดของ สกอ. สมศ. 
1.2 ให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เพื่อการ

บริหาร พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตร 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้  
2.1 การบริหารงบประมาณ  
จดัทาํแผนงบประมาณและจดัสรรงบประมาณในหมวดบุคลากร หมวดดาํเนินการ (ใชส้อย 

วสัดุ ค่าตอบแทน) หมวดลงทุนและอุดหนุน และหมวดค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ควบคุมและตรวจสอบการใช้
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ  

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  
 รายการหนังสือ 

หมวดหนังสือ จํานวน (รายการ) 

หมวดภาษาไทย 7,213 
หมวดภาษาองักฤษ 431 
หมวดคุณธรรม 494 

 รายการเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

รายการ จํานวน(รายการ) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 73 
วชิาเลือกเสรี 64 
วชิาเฉพาะสาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 69 
วชิาเฉพาะสาขาการจดัการสุขภาพชุมชน 76 
วชิาเฉพาะสาขาการจดัการการเกษตรยัง่ยนื 63 
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  ส่ือโสตทัศนวสัดุ 

รายการ จํานวน (รายการ) 
CD/DVD สารคดี 
 ปริญญาชีวติ 
 กิจกรรม 

200 
200 
200 

CD/DVD บรรยายสรุป 200 
CD/DVD  เสวนา 200 
CD/DVD  บรรยายพิเศษ 200 
CD/DVD  สารคดีแนะนาํสถาบนั 600 

 
2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

เป็นการจดัหาใหม่ทั้งหมด โดย 
2.3.1 ใหด้าํเนินการเป็นไปตามแผนการเงินและแผนจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
ท่ีกาํหนดไว ้
2.3.2 รับการสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินความพอเพียงของทรัพยากร วางแผนการ
ประเมินอยา่งมีส่วนร่วมกบัอาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ ผูใ้ชแ้ละบุคลากรท่ีรับผิดชอบทุกฝ่ายอยา่ง
เป็นระบบ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารยใ์หม่  
 ผา่นการประกาศรับสมคัรทัว่ไป และการคน้หาผูท่ี้มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์

ตรงกบัรายวิชา 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

จดัใหมี้การสมัมนาติดตามและประเมินหลกัสูตรทุก 3 ปี 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ  

โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและสภาวิชาการ 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4.1 การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

 กําหนดคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยฝ่ายหรือแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามความตอ้งการของ
สาขาวิชาและนโยบายของสถาบนั 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
 4.2.1 สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ รวมทั้งเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพนูทกัษะเฉพาะดา้นท่ีสามารถพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดียิง่ข้ึน และสามารถเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน 

 4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความตอ้งการในการพฒันาตนเอง โดยรวบรวมเป็นแผน
ประจาํปี เพื่อใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณไดเ้หมาะสม 

 4.2.3 สถาบนัมีหน่วยวิจยัสถาบนัและวิจยัเพ่ือพฒันา โดยมีการสนบัสนุนงบประมาณ
ประจาํปี เช่นเดียวกบัหน่วยวิจยัอ่ืนๆ  
5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหค้าํปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นกัศึกษา 
 5.1.1 จดัใหมี้บรรณารักษค์อยใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาในการศึกษาคน้ควา้ 
 5.1.2 จดัให้นกัศึกษาทุกคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการ และมีฝ่ายหรือแผนกแนะ
แนวการศึกษา 
 5.1.3 จดัใหน้กัศึกษารุ่นท่ีเรียนมาก่อนทาํหนา้ท่ี “พ่ีเล้ียง” นกัศึกษาใหม่  
 5.1.4 จดัใหบ้ณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้มีโอกาสไดแ้นะนาํผูท่ี้กาํลงัศึกษา 
 5.1.5 จดัใหมี้โครงการพี่ช่วยนอ้ง 

5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา  
สามารถจะยืน่คาํร้องต่อสถาบนั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกา ศของสถาบนั 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สถาบนัมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดน้าํความรู้ความสามารถท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและสามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานไดใ้นทุกระดบั อีกทั้งสามารถนาํไปใช้
ในการสร้างงานโดยอิสระ ท่ีไม่มุ่งแสวงหางานทาํ เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเดิมท่ีทาํอยูใ่ห้มี
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คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ตลอดจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพท่ีเสริมรายได ้ทาํใหส้ามารถอยู่
อยา่งมีศกัด์ิศรี และมีกินในทอ้งถ่ินของตนเอง ไม่ท้ิงถ่ิน พึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้  

สถาบันได้บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของชุมชนท้อง ถ่ิน 
ตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต ดงัน้ี   

(1) มีแผนการพฒันาหลกัสูตรและแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและบริบทของสงัคมเป็นรายปี  และราย 5 ปี 

(2) มีการนาํขอ้มูลจากการสาํรวจหรือวิจยัมาใชจ้ดัทาํ ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร และ
การจดักระบวนการเรียนรู้ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม 

(3) มีความร่วมมือเพื่อเสริมคุณภาพบณัฑิตจากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน มีการสาํรวจความ
คิดเห็นหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และมีการประเมินผลหลักสูตรโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
นกัศึกษา บณัฑิต อาจารย ์คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และผูใ้ชบ้ณัฑิต เพ่ือนาํผลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุง
พฒันาหลกัสูตรกบัมีการปรับปรุงดชันีช้ีวดัมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นรายปีและราย 5 ปี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ    เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเกณฑ์การ
ประเมินประจําปี  

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม  

และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 
X X  X  X  X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ X X  X  X  X 
3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3  

และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดเรียนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 
X X  X  X  X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด ภาคการศึกษาท่ีเปิดเรียน 
ใหค้รบทุกรายวชิา 

X X  X  X  X 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา 

X X  X  X  X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3  
และมคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X  X  X  X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู้ กลยทุธก์ารจดักระบวนการเรียนรู้  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแลว้ 

 X X  X  X 

8. อาจารยใ์หม่ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ X X  X  X  X 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง X X  X  X  X 
10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ  

และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
X X  X  X  X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร  
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0     X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)       
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 การประเมินกลยทุธ์การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ใหมี้การประเมินใน 2 ส่วน คือ  
1.1.1 โดยอาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนท่ีวางไวน้ั้ น 
พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้จะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกหวัขอ้ว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีการ
เปล่ียนแปลงดีข้ึนอย่างไร การอภิปรายโตต้อบ การตอบคาํถามในชั้นเรียน การคิดวิธีแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวมาแลว้ ก็จะสามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจ
หรือไม่และสามรถปรับกระบวนการคิดของตนเองไดด้ว้ยหรือไม่ หากวิธีการท่ีใชไ้ม่สามารถทาํให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางไวก้จ็ะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีจดักระบวนการเรียนรู้   

1.1.2 สาขาวิชาจดัให้มีการประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชาและประเมินผล
สมัฤทธ์ิของรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประจาํสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การจดักระบวนการเรียนรู้ 
1.2.1 การประเมินทกัษะของอาจารย ์โดยอาจารยต์อ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงในวิชาท่ีจดั

กระบวนการเรียนรู้ และตอ้งมีทกัษะตามเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนด  
1.2 .2 ใหผู้เ้รียนประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยทุ์กคนเม่ือส้ินสุดรายวิชา และส่ง

ตรงต่อฝ่ายวิชาการ 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนกัศึกษาและบณัฑิต 
ให้นกัศึกษา ประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้เม่ือส้ินสุดการจดักระบวนการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชา  
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2.2 โดยผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือจากผูป้ระเมินภายนอก 
ให้คณะกรรมการร่างและจดัตั้งหลกัสูตร รวมทั้งคณะกรรมการท่ีทาํการวิพากษห์ลกัสูตร 

ประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของสถาบนั และแสดงความ
คิดเห็นในการเขา้ร่วมประชุมการประเมินหลกัสูตรตามท่ีสถาบนั เรียนเชิญ 

2.3 โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต และ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
 จดัทาํแบบสาํรวจความคิดเห็น และสัมภาษณ์ องคก์ร ชุมชนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีบณัฑิตปฏิบติังาน หรือดาํเนินชีวิตและอาชีพอยู ่
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินผลตามมาตรฐาน CIPP Model โดยคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และสอดคลอ้งตาม
เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรของคณะจดัทาํรายงานการประเมิน และเสนอประเดน็ท่ี
จาํเป็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 

4.2 จดัประชุมสมัมนาเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร 
4.3 เชิญผูท้รงคุณวฒิุอ่านหลกัสูตรและใหข้อ้เสนอแนะ 
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