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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสหวทิยาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
  

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
3     

  ช่ือหลักสูตร  

ช่ือภาษาไทย          :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพัฒนา 

                              ทองถิน่                        

      ช่ือภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary for Local 

            Development                    
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

     ช่ือเต็มภาษาไทย      :   ศลิปศาสตรบัณฑติ (สหวทิยาการเพื่อการพัฒนาทองถิน่) 

     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Arts (Interdisciplinary for Local Development) 
                                     

      ช่ือยอภาษาไทย  :   ศศ.บ.(สหวทิยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น) 

      ช่ือยอภาษาอังกฤษ   :   B.A. (Interdisciplinary for Local Development) 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

            หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพัฒนาทองถิน่  ผูสําเร็จ

การศกึษาตองเรยีนไมนอยกวา 124  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

                                หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา  ดังนี้  
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หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกติ) 

1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12-15 9 – 12 

 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3-6 6 –  9 

 1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6-9 6 –  9 

 1.4 กลุมวชิาคณติศาสตร  

วทิยาศาสตร  และเทคโนโลย ี
- 

6-9 6 – 9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 ไมนอยกวา  88 ไมนอยกวา  88 

  2.1 กลุมวชิาเอกบงัคับ - ไมนอยกวา  60 เรยีน 60 

  2.2  กลุมวชิาเอกเลอืก - ไมนอยกวา  21 ไมนอยกวา  21 

  2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณ  - เรยีน  7 เรยีน  7 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา   6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา   124 ไมนอยกวา 124 
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3.1.3  รายวชิา  

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป   ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

         1.1)  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

        บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 
 

3(2-2-5) 

        เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซียเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

3(2-2-5) 
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        1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

       บงัคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นําความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

       เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

       1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 

              บงัคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซียนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

       เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชีวติกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธแิละหนาที่พลเมือง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 
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1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรยีน   6 - 9  หนวยกติ 
 

      บังคับเรยีน     3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

      เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  88  หนวยกติ 

    2.1) กลุมวชิาเอกบังคบั  เรยีน 60  หนวยกติ 

2531109 วสิาหกจิชุมชน       

(Community Enterprise) 

3(2-2-5) 

2531110 การทําแผนแมบทชุมชน      

(Community Strategic Planning) 

3(2-2-5) 

2531114 มานุษยวทิยาเบื้องตน      

(Introduction to Anthropology) 

3(3-0-6) 

2531115 ศรสีะเกษศกึษา       

(Sisaket Study) 

3(3-0-6) 

2531120 กระบวนทศันพัฒนาพื้นฐาน     

(Basic Development Paradigm) 

3(3-0-6) 

2532107 จติวทิยาสงัคมและชุมชน 

(Social Psychology and Community) 

3(3-0-6) 

2532205 กองทุนและสวัสดกิารชุมชน   

(Community Funds and Welfare) 

3(2-2-5) 

2532309 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   

(Society and Culture Change) 

3(3-0-6) 
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2532311 โลกาภิวัตนกับสังคมขามพรมแดน     

(Globalization and Transnationalism) 

3(3-0-6) 

2532312 ทุนทางสงัคมวัฒนธรรมและภูมิปญญา    

(Social and Cultural Capital and Intellect) 

3(3-0-6) 

2533104 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน   

(Leadership in Community Development) 

3(3-0-6) 

2533108 การวจิัยปฏิบตักิารแบบมีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชน  

(Participatory Action Research for Community Development) 

3(2-2-5) 

2533310 สุขภาพและวถิชุีมชน      

(Health and Community way) 

3(2-2-5) 

2533311 เครอืขายชุมชน       

(Community Network) 

3(2-2-5) 

2533707 การประกอบการธุรกจิชุมชน     

(Community Business Operation) 

3(3-0-6) 

2533901 สถติสิําหรบัการวจิัยทางสงัคมศาสตรเบื้องตน   

(Basic of Statistics for Social Science Research) 

3(2-2-5) 

2533902 วธิวีทิยาการวจิัยทางสังคมศาสตร    

(Social Science Research Methodology) 

3(2-2-5) 

2534108 เกษตรกรรมยั่งยนืและสิ่งแวดลอมชุมชน    

(Sustainable Agriculture and Community Environment) 

3(2-2-5) 

2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม    

(Social And Cultural Capital Development) 

3(3–0-6) 

2534317 การวางแผนและการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  

(Community Environmental Planning and Administration) 

3(2-2-5) 

 

     2.1 กลุมวชิาเอกเลอืก   ใหเรยีนไมนอยกวา  21  หนวยกติ 

2531102 หลักสังคมวทิยา 

(Principles of Sociology) 

3(3-0-6) 

2531107 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาชนบท 

(Local Wisdom and Community Development)  

3(3-0-6) 

2532109 มานุษยวทิยาประยุกต  

(Applied Anthropology) 

3(3-0-6) 
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2532310 คตชินวทิยา 

(Folklore) 

3(2-2-5) 

2532315 ศาสนา สงัคม และวัฒนธรรม     

(Religion Society and Culture) 

3(3-0-6) 

2532501 นเิวศวทิยาและสิ่งแวดลอม 

(Environment and Ecology)  

3(3-0-6) 

2533201         ประชากรศกึษา 

(Population Education) 

3(3-0-6) 

2533321 ประเพณปีระจําทองถิน่     

(Local Tradition) 

3(3-0-6) 

2533322 ภูมิปญญาและเทคโนโลยกีารพัฒนา  

(Wisdom and Technology for Development) 

3(2-2-5) 

2533501 สวัสดกิารชุมชน 

(Community Social Welfare) 

3(3-0-6) 

2533502 ชุมชนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(Community Natural Resources an Environment) 

3(3–0-6) 

2533503 การจดัการสิ่งแวดลอมชุมชน  

(Management for Community Environment) 

3(2-2-5) 

2534210 ชุมชนกับนวัตกรรมทางสงัคม  

(Community and Social Innovation) 

3(3-0-6) 

2534310 การเปนวทิยากรกระบวนการ  

(Development Facilitator) 

3(3-0-6) 

2534311   การจดัการทรัพยากรทางสงัคมและวัฒนธรรม 

(Socio – Cultural Resource Management) 

3(2-2-5) 

2534318 การวางผังพื้นที่ชุมชน  

(Community Spatial Planning) 

3(2-2-5) 

2534319 เทคโนโลยสีําหรบัการศกึษาภาคสนาม 

(Technology for Field Study) 

3(2-2-5) 

2534508 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมชุมชน 

(Community Natural Resources and Environment 

Management) 

3(3-0-6) 
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2534509 การพัฒนาการจัดการทองเที่ยวชุมชน 

(Community Tourism Development)  

3(2-2-5) 

2534510 การจดัการความขัดแยงชุมชน   

(Community Conflict Management) 

3(3-0-6) 

2534906 การวจิัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research)  

3(3-0-6) 

2553303        การบรหิารการพัฒนา 

(Development Administration) 

3(3-0-6) 

2553501 การวางแผน การวเิคราะหและการบรหิารโครงการ 

(Project Planning, Analysis and Management)  

3(3-0-6) 

2553506 หลักมนุษยสัมพันธ 

(Human Relation Theory) 

3(3-0-6) 

2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  

(Principles of Jurisprudence) 

3(3-0-6) 

 

          2.3)  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ     ใหเรยีน  7  หนวยกติ  (ใหเลอืกเรยีนกลุมใด

กลุมหนึ่งดังตอไปนี้) 

                                  1)  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

2533804 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพสหวทิยาการเพื่อการพัฒนา 

ทองถิ่น 

(Preparation for Professional Experience in Interdisciplinary 

for Local Development)             

1(60) 

2534804 การฝกประสบการณวชิาชีพสหวทิยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

Professional Experience in Interdisciplinary for Local 

Development) 

6(600) 

 
 

2) วชิาสหกจิศกึษา 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา   

(Cooperative  Education  Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 
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   3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนไมนอยกวา    6  หนวยกติ 

                    ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรนี้ 

 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

          1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

      1.1)  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร  
 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 (Thai for Communication and  Information Retrieval) 

 การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และ 

การเขียน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ  

จากทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยสีมัยใหม  เขียนรายงาน 

ไดอยางถกูตองตามหลกัวชิาการ 

   Development of Thai language skills in listening, reading and writing by  

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology tool 

for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai language  

principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 

  (Foundation of English) 

 การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร 

เบื้องตน ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชในชีวติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณ 

เบื้องตนในการสื่อสาร 

   Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying 

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 
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1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน               3(2-2-5) 

  (Basic Speaking Skills of English) 

 ฝกทักษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค 

อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

 Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

  เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนิคการเพ่ิมพูน 

คําศัพทใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานทีห่ลากหลาย  รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ  

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบโดยใช 

โครงสรางประโยคและคําศัพทที่เหมาะสม 

 Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension,  

Techniques  for vocabulary expansion and various types of texts including external  

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 

 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

  (Japanese for Beginners) 

 ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญ่ีปุน  คําศัพท  รูป 

ประโยค และไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน   

รวมทัง้ศกึษาลกัษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking  

skill in daily life including studying of Japanese social. 

 

1571118 ภาษาจีนเบื้องตน                                          3(2-2-5) 

  (Chinese for Beginners) 
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 ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลกัการเบื้องตนของตวัอักษรจนี  และฝก 

ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วล ี ประโยค และขอความอยางงายที่ใชใน 

ชีวติประจําวัน เชน  การทกัทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซ้ือของ     

เปนตน 

           Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters,  

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese  

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance,  

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน                           3(2-2-5) 

  (Malay for Beginners)  

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

   Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน       3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของเปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence  

writing. 
 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน       3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

           ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามไดและ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Burmese for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน     3(2-2-5) 

  (Vietnamese for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading  

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese  

sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  3(2-2-5) 

  (Bahasa Indonesia for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน   

ฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก การทกัทาย การแนะนําตน การบอกเวลา  

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia   

sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                   1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                   3(2-2-5)    

  (Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรู และวธิสีรางความรู  การคิดเชิงสรางสรรค  การ 

พัฒนาสุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานิยมที่ดีงามตามหลักศลีธรรม  คุณธรรม 

จรยิธรรมในกาประกอบวชิาชีพ  เคารพในศกัดิ์ศรแีละจติวญิญาณแหงความเปนมนษุย   

ความภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิอนุรกัษภูมิ 

ปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    การเจริญเมตตา  ฝกจิตภาวนา   

การเขียนบนัทกึความดแีละสามารถบรูณาการหลกัคุณธรรมการครองตน  ครองคน 

และครองงาน  ไปใชในการดําเนนิชีวติอยางถูกตองและเหมาะสม 

 Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in  

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness  

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment,  

kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and can be integrated  

the principles of virtues person in self-control, conducting oneself, and doing one’s  

duty used in living correctly and appropriately 

 

1500104 ความจริงของชีวิต   3(3-0-6) 

  (Truth of Life) 

           ความหมายของชีวติ  ความจรงิของชีวติ  คุณคาและเปาหมายของชีวติในดาน 

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวติและหลักธรรมในการดําเนินชีวติตามหลักศาสนา   

การนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพื่อเขาใจ 

สัจจะธรรมแหงชีวติตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิง่ตามความเปนจรงิ  ดํารงชีวติ 

ดวยหลกัสัมมาปฏิบัต ิ เพื่อชีวติสันตสิุขและสังคมสันตภิาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

   Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the principles  

of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life  

problems in globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life  

of oneself others society and everything as the truth, living with  doing right for  

peaceful life and society 

 

1500124 เพศวถิี         3(3-0-6) 

  (Sexual Orientation) 

 ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนุษย 

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

 Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 

 

2000116 สุนทรียภาพของชีวติ   3(2-2-5) 

  (Aesthetic Appreciation) 

 จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรางสรรค 

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชิงการคิดกับสนุทรยี 

ศาสตรเชิงพฤตกิรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเหน็ศาสตรทางการไดยนิ และศาสตรทางการเคลือ่นไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะดนตร ี

และศลิปะการแสดงผานข้ันตอนการเรยีนรูเชิงคุณคาจาก 1) ระดับการรําลกึ  2) ผาน 

ข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึง  เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบการณ 

ของความซาบซ้ึงทางสุนทรยีภาพ  และการนําไปปรับใชในชีวติ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and  

behavioural aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted  

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 

 พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษา 

และพัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร   

การพัฒนาพฤติกรรมการทํางานและการทํางานเปนทมี การเปนผูนําและผูตาม และ 

การอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 Human behaviour factors and casual of behaviour, self -study and human  

self -development, self- management, human relations, communication, work  

development  and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

 1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วิถไีทย    3(3-0-6) 

  (Thai Living) 

             ลักษณะสงัคมการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย                      

อัตลักษณความเปนไทย  การสํานกึรักความเปนไทยและสํานกึรกัษบานเกดิ  ประวัต ิ

ศาสตรไทยและประวัตศิาสตรทองถิน่ลกัษณะการเมืองการปกครองไทยในอดตีและ 

ปจจุบัน  ปญหาสังคมไทย  กระบวนทศันที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

   The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and 

tradition, Thailand identities, Awareness Thailandand love for homeland, Thai  

history and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social  

problems in Thailand, The Social Paradigm Thailand. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

500107 อาเซยีนศกึษา                                          3(3-0-6) 

  (ASEAN Studies) 

                        พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมวัฒนธรรม การ

กอตัง้ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน  การวเิคราะหปญหาและ

แนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซียน  การรวม 

กลุมประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  เนนลักษณะรวมและ

ความหลากหลายในมิตทิางประวัตศิาสตร การเมือง  เศรษฐกจิ  สงัคมและวัฒนธรรม

ของประเทศเหลานัน้ 

 Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions  

since the emerging  period  to  the present. The establishment of ASEAN community,  

Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external  

relations with other regional cooperation, and the development of the member  

countries with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics,  

economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก        3(3-0-6) 

  (Global Living) 

 สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก 

สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรบัตวัของ 

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน)  

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

  Situations of current economy, society, politics and government, effects of  

lobal economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of  

Thai society accordance with global change focusing on countries from different  

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world  

economic directions. 
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2500108 ชีวติกับสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

 ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ   

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนินกิจกรรมโดยใช 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิ 

บํารุงรกัษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึ 

การใชทรพัยากรอยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของ 

เช่ือมโยง  ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

eeffecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of  

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use  

of natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and  

effects of global warming based on the principles of sustainable development.  

 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง   3(2-2-5)   

  (Self-Economic Sufficiency) 

 วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนว 

ทางพัฒนาวิถีชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ  

 มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น   

สามารถนําหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีีวติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยั่งยนื  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่แทจรงิ  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน  

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาทีส่อน) 
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 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for  

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His  

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge,  

understanding of the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for  

organizations and communities, study visit to successful community for practical  

guidelines. (Contents should be related to the fields of students) 

 

2500113 สทิธแิละหนาท่ีพลเมอืง    3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

           ความเปนพลเมืองสําหรับเดก็และเยาวชนในทกุระดับการศกึษา  เสรมิสราง 

อุดมการณและพลงัความคิด  พลังความรกัและพลังความสามัคคี  อยูรวมกนับนพื้น 

ฐานของการเคารพตกิาของสงัคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลกัการของการปกครอง 

ตามระบอบประชาธปิไตย สามารถทํางานเช่ือมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน  การเสรมิ 

สรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกนัการทจุรติ  ตอตานการคอรัปช่ันและมีภูมิ 

ความรูดานหลกักฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู 

           Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power  

of thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation,  

others and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the  

mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention. resist corruption  

and understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ   3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

         ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารง 

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยั่งยนืและสนัตสิุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่   

ประชาคมโลก 
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           Evolution and interaction between man and environment, change of nature  

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural  

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at  

personal, local and global levels. 

 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ    3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธพิลและมีผลกระทบตอชีวติ 

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช 

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสารขอมูล การ 

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ  

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพื่อดํารงชีวติ 

ประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

          Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spread sheet and using presentation program, communication,  

searching for information from computer networks and database regarding intellectual 

rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ   3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

          หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย  การคิดวเิคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวเิคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การตดัสนิใจ  กระบวน 

การแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชิงวพิากษ  และการประยุกตใชการคิด 

กับการแกปญหาในชีวติประจําวัน 

          Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical  

application for problem solutions in daily life 
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4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ   3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

           กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม 

สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชีวติ 

          Process of scientific and technological development, application of science  

for life quality development, happy and efficient living regarding the effects of  

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture,  

application of scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

          ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกายและ 

การเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ  ประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ   

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ 

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนกั  โภชนาการกับ 

การออกกําลังกาย  นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบรกิารสําหรับ 

การสงเสรมิการออกกําลงักายและการเลนกฬีา 

         Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness 

test, gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, 

nutrition with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for  

promotion in exercise and sport. 
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                   2.1)  กลุมวชิาเอกบังคับ 
 

 

2531109 วสิาหกจิชุมชน       3(2-2-5) 

  (Community Enterprise) 

 ความหมายของวสิาหกจิชุมชน  แนวคิดและรูปแบบการดําเนนิงานวสิาหกจิ 

ชุมชน  พรอมทัง้ตัวอยางประเภทตาง ๆ ของวสิาหกจิชุมชน  และการจดัการแบบผนกึ 

พลัง  เพื่อใหเห็นความเกี่ยวโยงไปถงึระบบเศรษฐกิจชุมชน  กระบวนการเรียนรูหรือ 

การทําขอมูลและแผนแมบทเพื่อกอใหเกดิวสิาหกจิชุมชน รวมทัง้การสรางนักวสิาหกจิ 

ชุมชน  สัมมนาการประกอบการวสิาหกจิชุมชนเกี่ยวกับความเปนมา  หลักการบรหิาร 

การตลาด  และการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนใหม่ันคงยัง่ยนื  

 The course focuses on meaning of community enterprise, concept and format 

of emergence process of community enterprise including examples types of community 

enterprise and synergy related to community economy system, learning process or 

data collection and master plan for community in order to emerge community  

enterprise. It also explores personnel of community enterprises as well. This course 

provides seminar in the community about the history, management, marketing and  

enterprise development and sustainable communities. 

 

2531110 การทําแผนแมบทชุมชน           3(2-2-5)  

  (Community Strategic Planning)  

  แนวคิดและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับแผนแมบทชุมชน  ขององคกรชุมชนที่กําลังดําเนนิ 

การจดัทําแผนแมบทชุมชน  หรอืที่มีผลงานการทําแผนแมบทชุมชน  ดวยวธิปีระชาพิจัย 

ซ่ึงโยงไปถงึกระบวนทศันพัฒนา  รวมทัง้การศกึษากรณตีัวอยางเพื่อใหเหน็การดําเนนิ 

งานทัง้กระบวนการและปจจัยความสําเร็จของการทําแผนดังกลาว  สัมมนาเกี่ยวกบักรณ ี

องคกรชุมชนที่กําลังดําเนินการจัดทําแผนแมบทชุมชน  หรือที่มีผลงานการทําแผน 

แมบทชุมชน  กระบวนการทําประชาพิจัยและพัฒนาการจัดเวทวีเิคราะหขอมูลหมวด 

ตาง ๆ และการสังเคราะหประมวลผลเปนแผนแมบทชุมชน 
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 The study of concept and approaches about community strategic planning  

with people research related to development paradigm including case-study in  

order to understand overall and success factors of mentioned plan. This course  

requires seminar on the community organizations that are working on a master  

plan community, or has had a master plan community, process of people research  

and development, stage of data analysis, synthesis and processing for community  

strategic plan. 

 

2531114 มานุษยวทิยาเบื้องตน      3(3-0-6) 

 (Introduction to Anthropology) 

     ความหมายลกัษณะขอบขายและประวัตคิวามเปนมาของมานษุยวทิยา  มานุษย 

วทิยากายภาพ  ววัิฒนาการทางดานคุณภาพและของมนุษยการปรับตัวของมนุษยกับสิง่ 

แวดลอมเช้ือชาตขิองมนุษย  มานุษยวทิยาวัฒนธรรม  การจัดระเบยีบสังคมมนุษย  ระบบ 

ความเช่ือศาสนาและพิธกีรรม  การสมรส  ครอบครัวและระบบเครอืญาต ิ การเปลี่ยนแปลง  

วัฒนธรรมในโลกปจจุบัน  ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางมานุษยวทิยา 

      Meaning, scope and history of anthropology, physical anthropology, quality 

and human evolution, adaptation of the human with environment, human race,  

cultural anthropology, organizing human society, belief systems and religion and  

rituals, marriage, family and relative system, cultural change in the world today  

and anthropological methodology. 

 

2531115 ศรีสะเกษศกึษา            3(3-0-6) 

 (Sisaket Study) 

    ประวัตคิวามเปนมาของจังหวัดศรสีะเกษ  กลุมชาตพัินธุ  และความหลากลาย 

ทางวัฒนธรรมของกลุมชาตพัินธุตาง ๆ ที่ปรากฏพบในจงัหวัดศรสีะเกษตัง้แตอดตีจน 

ถึงปจจุบันโดยเนนศึกษาวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุเกี่ยวกับประวัติความเปนมาเนื้อหา 

วัฒนธรรมรูปแบบสังคม ลักษณะความสัมพันธ  และการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

ของกลุมชาตพัินธุตาง ๆ เชน ชาวกูย ลาว  เขมร  และเยอ  
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           History of Sisaket province, ethnic group and the cultural variety of ethnic  

groups found in Sisaket province from the past to the present by giving precedence to  

study the culture of ethnic group related to history, cultural substance, social  

structure, relation character and the cultural integration of ethnic groups such as  

Kui, Lao, Khmer and Yer. 

 

2531120 กระบวนทัศนพัฒนาพ้ืนฐาน                     3(3-0-6) 

  (Basic Development Paradigm) 

 ความหมายของคําวากระบวนทัศน  อันเปนพื้นฐานการพัฒนารูปแบบตาง ๆ   

ตั้งแตหลังสงครามโลกครัง้ที่สองจนถึงปจจุบัน  ทัง้ในระดับโลกจนถึงระดับประเทศ 

โดยเฉพาะตัง้แตแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตแิผนที่ 1 เปนตนมา  ผลกระทบ 

ของการพัฒนาตอวถิขีองชุมชน  และศกึษาทางเลอืกกระบวนการพัฒนาเพื่อสรางความ 

เขมแข็ง    ใหชุมชน 

 A study of meaning of the word paradigm which basis of various forms,  

after world war II up to the present, Both at the national and international level,  

especially since the 1st economic and social development plan, the impact of the  

development of community life, and study of alternatives to strengthen the  

community. 

 
 

2532107      จิตวทิยาสังคมและชุมชน                3(3-0-6) 

  (Social Psychology and Community) 

 ความหมาย  คํานยิามและขอบเขตของจติวทิยาสงัคม  กลุมชนและการปะทะ 

สังสรรค  แรงจงูใจ  การเรยีนรู  และพัฒนาบุคลกิภาพ ความเปนผูนํา  และพฤตกิรรม 

ของกลุมชน  อิทธิพลของบุคคลและชุมชนที่มีตอการกอตั้งและเปลี่ยนแปลงชุมชน 

พฤตกิรรมทศันคต ิ บุคลกิภาพการสํารวจทฤษฎีและผลการคนควาวจิัยในเรื่องตาง ๆ  

เชน  การเลยีนแบบการคลอยตาม  การเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ พฤตกิรรมผูนําพฤตกิรรม 

ในกลุมเลก็และพฤตกิรรมรวม 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Meaning, definition and scope of social psychology, crowd and getting  

together, motivation, learning and personality development, leadership and  

behavior of crowd, influence of personnel and community to setting up and  

community change, behavior, attitude, theory survey personality and research  

results such as imitation, deference, attitude change, leader behavior and  

behaviors in small group and collective behavior.  
 

 

2532205 กองทุนและสวัสดกิารชุมชน             3(2-2-5) 

  (Community Funds and Welfare)  

 ความหมายของทุนชุมชน  แนวคิด  แนวปฏิบัตแิละรูปแบบของการดําเนนิงาน 

เกี่ยวกับกองทุนชุมชน  และการจัดระบบสวัสดกิารลกัษณะตาง ๆ  โดยอาศัยทนุของ 

ชุมชน  ซ่ึงรวมถงึการจัดสวัสดกิารเพื่อการดําเนนิชีวติของสมาชิกชุมชน  การจดัการ 

ทุนทรัพยากร  ทุนทางสังคม ทนุทางปญญาเพื่อสรางหลักประกันความม่ันคงในชีวติ 

ของชุมชน  ซ่ึงเกี่ยวโยงไปถงึระบบ  การออม  การผลติและการบรโิภค  สัมมนาเรื่อง 

กองทุนสวัสดกิารลกัษณะตาง ๆ  การจดัสวัสดกิารเพื่อการดําเนนิชีวติของสมาชิก 

ชุมชน  จากการบรหิารกองทุนในลกัษณะตาง ๆ 

 This course is required students to understand meaning of community funds, 

concept, method and pattern of operating about community funds and welfare  

management under community funds. It also includes resource fund management,  

social fund and wisdom fund in order to guarantee of life in community that relating  

to systems of saving, production and consumption. This course requires seminar on  

various welfare funds and welfare management in order to make a living of community 

members from funds management in various ways. 
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รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2532309 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม        3(3-0-6) 

  (Social and Cultural Change) 

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมวเิคราะห  สาเหตุรปูแบบและ 

กระบวนการแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กําลังพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนและ 

ไมวางแผนการรับวัฒนธรรมใหมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการขัดแยงการตอตาน 

ตลอดจนปญหาที่เกดิข้ึน  อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางสังคม  ทัง้นี้ 

โดยใหความสนใจแกปญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมรวมสมัยดวย 

 Theory of social and cultural change, analyzing the causes, forms and  the   

process of developing social change, the planned change and not planned for taking  

the new culture, cultural exchange, splitting, resisting as well as problems occurred  
from  fast changing on the society in order that focused on problems of cultural  

and contemporary society change.  

 

2532311 โลกาภวิัตนกับสังคมขามพรมแดน        3(3–0–6)  

  (Globalization and Transnationalism) 

 ปรากฏการณโลกาภิวัตนและสงัคมขามพรมแดนในโลกยุคปจจุบนัจากแนวทฤษฎี 

ทางสังคมศาสตรและแนวคิดและวธิวีทิยาใหมทางมานุษยวทิยาที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อทํา 

ความเขาใจปรากฏการณดงักลาวเปนตนวาแนวคิดระบบโลก (world system) แนวคิด 

สภาวะไรอาณาเขต  แนวคิดพลเมืองยดืหยุน  คนพลดัถิน่  ความเปนทองถิน่ในยคุโลกา 

ภิวัตนสังคม วัฒนธรรมผูอพยพ การวจิัยเชิงชาตพัินธุวรรณนาหลากพื้นที(่multi-sited  

ethnography) และการวจิัยชุมชนในเครอืขายอินเทอรเนต็ 

 Globalization and transnational societies in the modern world through social  

theories and contemporary anthropological concepts and methodologies, for example,  

world system, deteritorialization, flexible citizenship, diaspora, localization of  

globalization, migrant society and culture, multi-sited ethnography and ethnography   

of internet community. 
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รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2532312 ทุนทางสังคมวัฒนธรรมและภูมปิญญา                3(3-0-6) 

  (Social and Cultural Capital and Intellect) 

 ความหมาย  แนวคิด  และหลักการเกี่ยวกับทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาโดยช้ีใหเห็นความแตกตางของทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมกับทุน 

ทางเศรษฐกจิรวมถงึศกึษาการสรางสถาบนักลไกกตกิาในการเสรมิสรางทนุทางสงัคม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาตลอดจนช้ีใหเห็นบทบาทของทุนทางสงัคมวัฒนธรรมและภูมิ 

ปญญาสําหรับนํามาประยกุตใชในการพัฒนา 

 Meaning, concepts and principles related to social capital, cultural capital  

and intellect by indicating the difference of social capital, cultural capital and  

economic capital including study of building the institutes, mechanism, rules in  

building the social capital, culture and intellect for bringing it to be applied in  

development. 

 

2533104 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน         3(3-0-6) 

  (Leadership in Community Development) 

 ความหมายผูนํา  ภาวะความเปนผูนํา  คุณลกัษณะผูนํา  ประเภทของผูนํา  บทบาท 

ผูนํา  ผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูนําทีส่รางนวัตกรรมทางสังคม  ปจจัยที่กอใหเกดิภาวะ 

ผูนํา  แนวทางวธิกีารประเมินภาวะความเปนผูนํา  การสรรหาผูนําเทคนคิในการอบรม 

ผูนําชุมชน  ความสัมพันธระหวางผูนําชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน  ฝกปฏิบัตกิารเทคนคิ 

ในการเสริมสรางภาวะผูนํา  เทคนิคและวิธกีารในการจัดการความขัดแยงในกลุมและ 

ระหวางกลุม  

 Meaning of leader, leadership, leader characteristic, the types of leader, the 

roles of leader, changing leader and leader who built social innovation, factors that  

caused the leadership, ways and methods of leadership assessment, searching  

for leader, technique in training the community leader, relationship between community  

leader and community development works, technical practice in reinforcing the  

leadership, technique and method in managing the conflict of internal group and  

among  groups. 
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รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2533108  การวจัิยปฏบิัตกิารแบบมสีวนรวมในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 

  (Participatory Action Research for Community Development) 

 ความหมาย ความสําคัญของการวจิัยเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม  การศกึษา 

ชุมชน  วธิกีาร  เทคนคิ เครื่องมือในการสรางการมีสวนรวม  การวิเคราะหชุมชนเพื่อ 

กําหนดประเด็นปญหาวิจัยรวมกับชุมชน  การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อการ 

พัฒนา  การวางแผนการวจิัย  การปฏิบัตกิารวจิัย  และการวเิคราะหผล  สรุปผลและ 

การประเมินผล 

   Meaning, importance of participatory action research, community study, method, 

technique, tools used in building the participation, community analysis for determining 

the problems in research with community, building concept idea in the research for  

development, research plan, research work and result analysis, conclusion and  

evaluation. 
 

2533310 สุขภาพและวถิชุีมชน               3(2-2-5)

  (Health and Community Way) 

 แนวคิดและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการปองกันและดูแลสุขภาพของชุมชนโดยวธิี 

ผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูดานสาธารณสุขสมัยใหม  โดยเนน 

สุขภาพแบบองครวมและ “การสราง”  มากกวา “การซอม” สัมมนาเกีย่วกับการพัฒนา 

ระบบสุขภาพของชุมชนโดยวิธีผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูดาน 

สาธารณสุขสมัยใหม  เนนสุขภาพแบบองครวมโดยกระบวนการปฏิบัติ  เชิงระบบมี 

การวางแผนจากพื้นฐานขอมูล  การเกบ็รวบรวมผลการปฏิบัตเิปนระยะ  การวเิคราะห 

ผล  การประเมินผลและการรวบรวมรายงานผล  พรอมขอเสนอแนะแนวทางการ 

พัฒนา 

  This course aims at providing concept and practices about prevention and  

takes care of health community by mean of integration between local wisdom and  

modern health knowledge emphasized on holistic health and “care” rather than  

“treatment”. This course provides seminar on the development of community health  

by combining local wisdom with knowledge of modern public health focused on  

holistic health practices, planning from data-base, data collection, the 

periodic,  
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assessment, evaluation and reports included suggestion for development. 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา            หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2533311 เครือขายชุมชน          3(2-2-5) 

  (Community Network) 

  แนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องเครือขาย  ความหมายและความสําคัญในการ 

พัฒนาชุมชน  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ศกึษากรณตีัวอยางตาง ๆ ของเครือขาย 

องคกรชุมชน   รวมทัง้เครอืขาย  ประชาสังคมในความหมายที่กวางออกไป  สัมมนา 

เรื่องกรณอีงคกรชุมชนที่มีการจัดการเช่ือมประสานเปนเครอืขายกับองคกรชุมชนตาง ๆ 

เกี่ยวกับกระบวนการบรหิารจัดการ  การพัฒนาการดําเนนิงานและการประสานงาน 

เครอืขายชุมชน 

             This course is to study network concepts and practices, the meaning and  

importance of community development, communication for development, case - 

study examples, network of community organizations, the network, civil society in  

the broadest meaning. This aim of course is to arrange seminar on the community  

organizations that have managed to coordinate a network of community organizations  

about the management process, the development, implementation and coordination  

of community networks. 
 

2533707 การประกอบการธุรกจิชุมชน                      3(3-0-6) 

  (Community Business Operation) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกจิ 

ชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบรหิารทรัพยากรบุคคล  การตลาด  การเงนิ  การบัญชี   

และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของ 

ชุมชน  ปจจัย  สิ่งแวดลอมบริบทชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ  ปญหา 

อุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินการของผูประกอบธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของ 

ผูประกอบการธุรกจิชุมชนที่มีตอชุมชน 

 Meaning, importance, formats and components used in running community  

business such as management, human resource administration, marketing, finance,  

accounting and factors affecting the success of community businessperson, study  

of community nature, factors, surroundings and community context that are suitable 



 
 

 

31
 

for running a business, problems in businesspersons’ administration including  

community businesspersons’ ethics towards community. 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2533901 สถติสํิาหรับการวจัิยทางสังคมศาสตรเบื้องตน                 3(2-2-5) 

  (Basic of Statistics for Social Science Research) 

 แนวคิด  วธิกีารแนวสถติ ิ สถติภิาคพรรณนา  สถิตวิเิคราะหเบื้องตน   

กระบวนการ  และเทคนคิการใชสถติใินงานวจิัยทางสังคมศาสตร 

          Concept, statistics method, descriptive statistics, Introduction to Statistics  

Analysis, process and techniques used for social science research. 
 

2533902 วธิีวทิยาการวจัิยทางสังคมศาสตร                   3(2-2-5) 

  (Social Science Research Methodology) 

 จุดประสงคและความหมายของการวจิัยทางสังคมศาสตร  วธิกีารตาง ๆ ใน 

การวจิัย  การดําเนนิการวจิัย  การใชสถติ ิ แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล การเขียน 

รายงาน การอานผลการวิจัย การเขียนโครงการวจิัย การนําวธิกีารและผลการวจิัยไป 

ใชในการปฏิบตังิาน  ฝกปฏิบตักิารดําเนนิงานวจิัยภาคสนามทุกข้ันตอน 

 This course provides objective and meaning variety of social science research, 

research methodology, research process, statistics, data resource, data collection,  

report writing, research result reading, research project writing, the methods and  

results of research to practice, practice in the field research process. 
 

2534108 เกษตรกรรมย่ังยืนและสิ่งแวดลอมชุมชน               3(3-0-6) 

  (Sustainable Agriculture and Community Environment) 

 แนวคิดและรูปแบบตาง ๆ ของเกษตรกรรมผสมผสานหลากหลายรูปแบบที่เปน 

หลักประกันความพอเพียงและยั่งยนืใหครอบครัวและชุมชน  รวมทัง้แนวคิดเกษตรพอ 

เพียง  เกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรยีและรปูแบบการจดัการทรพัยากรและสิง่แวด 

ลอมชุมชน  เชน  ดิน  น้ํา  ปาและระบบนเิวศ  สัมมนาวาดวยงานแปลงเกษตรกรรม 

ตัวอยาง  ที่ยดึกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยัง่ยนืเพือ่ดํารงความสมดลุของธรรมชาตสิิง่แวด 

ลอม  กระบวนการจัดการเกษตรกรรมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนืการเกษตรกรรมผสมผสาน 

หลากหลายรูปแบบที่เหน็ผลในหลกัประกันความพอเพียงและยั่งยนืใหครอบครัวและชุมชน 

โดยกระบวนการเชิงระบบมีการวางแผนจากพื้นฐานขอมูล  และการประยุกต

ความรู ภูมิ 
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ปญญาทองถิน่  และความรูสากลอยางสมดุล  การเก็บผลการปฏิบัตเิปนระยะและวเิคราะห 

ผล  ประเมินผลและรวบรวมรายงานผลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 This course consolidates concepts and various types of agriculture that  

combined to sufficiency and sustainability for families and communities including  

concepts of agricultural sufficiency, organic agriculture, management of resources  

and the environment such as soil, water, forest and ecosystem. Seminar on the  

example agricultural plot that took hold of development paradigm permanently for  

maintaining the equilibrium of nature, surroundings,  process of managing agriculture 

and surroundings permanently, various integrated agriculture being effective in the  

guarantee, adequateness and permanence for family and community by systematic  

process, planning based on data and knowledge application, local wisdom and  

international knowledge equally, collecting the data intermittently and analyzing  

the results, evaluating, and compiling the result report together with suggestions  

for the ways of development. 

 

2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

  (Social and Cultural Capital Development) 

 ความหมายของทุนทางสังคม  และทุนทางวัฒนธรรมจําแนกประเภทและการ 

เปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  การวิเคราะหทุนทางสังคม  และทุนทาง 

วัฒนธรรมของชุมน  การใชทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น  การศกึษาบรบิทและภูมิสังคม  

ความคิดความเช่ือ  ประเพณ ี และคานยิมของชุมชนทองถิ่น  นักศกึษานําขอมูลที่ได 

จากการศกึษาในพื้นที่ภาคสนามมาคัดสรรและจัดทําเปนโครงงานเพื่อสื่อใหเห็นถงึการ 

ประยุกตใชทนุทางสงัคมและวัฒนธรรมเปนพลงัขับเคลือ่นการพัฒนาทองถิน่ 

 Meaning of social and cultural capital, classification of types and social and  

cultural change, social capital analysis and cultural capital of community, using the  

resources of community and locality, study of context and social geography, concepts,  

beliefs, tradition and values of community and locality, students bring data got  

from field work to select and make project for indicating the application of social  

and cultural capital for being drivers for local development. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2534317 การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน    3(2-2-5) 

  (Community Environmental Planning and Administration) 

 แนวคิด  หลักการบรหิารและการวางแผนทั่วไป  การบรหิารและการวางแผน 

สิ่งแวดลอมในระดบัชุมชน  การพัฒนาและการเช่ือมโยงนโยบาย  แผนงาน  ยุทธศาสตร  

โครงการ  กจิกรรมดานสิ่งแวดลอมทัง้ระดับชาต ิ ระดบัภูมิภาคและระดับทองถิ่น การ 

วเิคราะหแผนงาน  โครงการดานสิ่งแวดลอมการปฏิบัตงิานโครงการและประเมินตดิตาม 

ผลการดําเนนิงานโครงการ  การจัดองคชุมชนและองคกรเครอืขายดานสิ่งแวดลอม

           กรณศีกึษาการวางแผนและการบรหิารจัดการสิง่แวดลอมชุมชน 

  Concept and principle of management planning and administration,  

  management planning and administration of community environment, development  

and linking of environmental policy plan strategy project implementing activity  

between national regional and local levels, analysis of environmental plan and  

project, project implementation and evaluation, institutional arrangement and  

environmental organization network, case study on management planning and  

administration of community environment. 

 

2.2)  กลุมวชิาเอกเลอืก   

 

2531102 หลักสังคมวทิยา                     3(3-0-6) 

  (Principles of Sociology) 

 นิยาม  ขอบเขต  ประวัติความเปนมา  และแนวคิดของ นักสังคมวิทยา  วิธี 

การศกึษาสังคมวทิยา  ความสําคัญของสงัคมวทิยาในฐานะที่เปนแขนงหนึง่ของสงัคม 

ศาสตร  ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา  การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดชวงช้ันทาง 

สังคม  กลุมสังคม  สถาบันสงัคมวัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทาง 

สังคม  พฤตกิรรมรวมหมู  พฤตกิรรมเบี่ยงเบน  การเสยีระเบยีบทางสงัคม 

 Definition, scope, history and concept of sociologist, sociology approach,  

importance of sociology, the importance of sociology as a branch of social science,  

main theory of sociology, social organization, social stratification, social group, social 

and cultural institutions, socialization, social process, group behavior, 

deviant  
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behavior, loss of social order. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2531107 ภูมปิญญาทองถิ่นกับการพัฒนาชนบท         3(3-0-6) 

  (Local Wisdom and Community Development) 

 ความหมายของภูมิปญญาทองถิน่ในบรบิทของวถิชุีมชน  วธิกีารถอดรหสัภูมิ 

ปญญาเพื่อเขาถงึความหมายเชิงลกึและคุณคาของภูมิปญญา  รวมทัง้ศกึษาแนวทาง 

ในการอนุรักษ ฟนฟูและประยุกตภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาชนบท   

Meaning of local wisdom in the context of community life, decode the wisdom 

to reach a depth of wisdom and virtue as well as ways to conserve, restore and  

apply local Wisdom for rural development. 

 

2532109 มานุษยวทิยาประยุกต            3(3-0–6)  

  (Applied Anthropology) 

 การประยกุตหลกัการทฤษฎีทางมานุษยวทิยาเพื่อแกปญหาที่เกดิข้ึนในโลก 

สมัยใหมรวมทัง้ปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษยใหเขากับสภาพที่กําลงัเปลีย่น 

แปลงไปในประเทศทีล่ังพัฒนา 

 Application of anthropological principles for solving the problems of the  

modern world, and to the solution of practical problems of human adjustment to  

changing conditions in the developing countries. 

 

2532310 คตชินวทิยา            3(2-2-5) 

  (Folklore) 

 ความหมายพัฒนาการขอบขายประเภทและลกัษณะของคตชินวทิยาทัง้วรรณ 

กรรม  มุขปาฐะ(Verbal Folklore) วัฒนธรรมวัตถุ (Material Folklore) การละเลนและ 

ศลิปะการแสดงพื้นบาน (Performing Folklore) รวมไปถงึความเช่ือและประเพณ ี พิธ ี

กรรมพื้นบาน (Customary Folklore) ตลอดจนการบูรณาการคตชินวทิยากับศาสตร 

แขนงอ่ืน ๆ และความสัมพันธระหวางคตชินวทิยากบัการจัดการทรัพยากรทางสังคม 

และวัฒนธรรม 

 Meaning, developing, framework, type and character of folklore both  verbal 

folklore literature and material folklore, play and performing folklore including beliefs  

and customary folklore and integrating folklore and other knowledge and 

relationship  
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between folklore and social and cultural resource management. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2532315 ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม            3(3-0-6)  

  (Religion Society and Culture) 

 พัฒนาการของสงัคมและความเช่ือในฐานะที่เปนองคการทางสงัคมและในฐานะ 

ที่เปนวัฒนธรรมรวมทัง้ศกึษาการดํารงอยูของศาสนาและขบวนการทางศาสนาในสงัคม 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Development of society and belief as the social and cultural organization  

including study of existence of religion and religious process in society among  

social and cultural change. 

 

2532501   นเิวศวทิยาและสิง่แวดลอม           3(3-0-6) 

  (Environment and Ecology)  

 ลักษณะ  ความสัมพันธ ของระบบนเิวศและสิง่แวดลอม  โครงสรางหนาที่ของ 

ระบบธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ  การปรับตัวของสิ่งมีชีวติตอ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  แรงกดดันประชากรตอทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่ง 

แวดลอม  ผลกระทบของการพัฒนาที่มีผลตอคุณภาพสิง่แวดลอม 

 Characteristic, relationship of ecosystem and surroundings, functional structure  

of natural system, the balanced change in ecosystem, adapting of living things  

towards the change of surroundings, pressure of populations towards natural  

resource and surroundings and the effect of development that affected the surrounding 

quality. 

 

2533201 ประชากรศกึษา            3(3-0-6) 

                     (Population Education) 

 ความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศึกษา  ภาวะประชากร   

ไดแก  ขยายองคประกอบการขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร   

การเกิด  การตาย  และการยาย  ถิ่น  ความสัมพันธระหวางภาวะกับปจจัยทาง 

เศรษฐกิจและสังคม  ปญหาและนโยบายประชากร  ประชากรศึกษากับการแกไข 

ปญหาประชากร  เทคนคิและวธิกีารทางประชากรศกึษา  ประชากรศกึษากับการแกไข 

ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาต ิ
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Meaning and history of population education, state population such as  

population growth and population changes, birth, death and migration, the relationship 

between the state of the economy and society, population problems and policies,  

population education and population solving, techniques and methods of demography,  

population education and personal solving, family, community and nation. 

 

2533321      ประเพณีประจําทองถิ่น        3(3-0-6) 

  (Local Tradition) 

  ประวัติของประเพณีทองถิ่นในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย(เนนหนักทองถิ่น 

ของตน)  รูปแบบการจัดกิจกรรม  ความเช่ืออันเปนบอเกดิของแกนแทของประเพณี   

ใหผูเรยีนเขารวมกจิกรรมในงานประเพณเีพื่อเปนผูแนะนําสงเสรมิประเพณเีหลานัน้ใน 

โอกาสตอไป  ยกตัวอยางกรณศีกึษาประเพณทีองถิ่นทีส่ามารถนําไปประยุกตเปนพลัง 

ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

This course introduces students to the history of local tradition in the region  

of Thailand, (focus on own local), format of activities, belief that origin of tradition.  

Students have to join the traditional activities for promoting in the next time. Illustrate  

case –study of local tradition that can be applied as a force in the development of  

local communities. 
 

 

 

2533322 ภูมปิญญาและเทคโนโลยีการพัฒนา         3(2-2-5) 

  (Wisdom and Technology for Development) 

 แนวคิดทฤษฎีและหลักการใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม 

ความหมายและววัิฒนาการของระดับปญญาและเทคโนโลยคีวามสําคัญและภูมิปญญา 

ของบรรพบุรุษภูมิปญญาทองถิ่นและการประยุกตภูมิปญญาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา 

นโยบายของรฐัในการใชภูมิปญญาและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผลกระทบของการใชภูมิ 

ปญญาและเทคโนโลยตีอสังคมเศรษฐกจิการเมืองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

และศกึษากรณตีัวอยางเพื่อนําผลการศกึษามาอภิปรายในช้ันเรยีน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Ideas, theories and principles of using the intellect and technology and  

social development, meaning and the evolution of wisdom level and technology,  

importance and intellect of ancestor, folk wisdom and applying the intellect to  

develop the policies of government in using intellect and technology suitably, the  

effect of using intellect and technology towards economic society, politics, natural  

resource and surroundings and a case study to bring the results  to discuss in the  

classroom. 

 

2533501 สวัสดกิารชุมชน            3(3-0-6) 

  (Community Social Welfare) 

 หลักการ  แนวคิดในการจัดสวัสดกิารสําหรับชุมชน  รูปแบบของการบรหิาร 

และการจัดสวัสดกิารชุมชน  เงื่อนไขความสําเร็จ/ลมเหลว  ประเด็นที่พึงพิจารณาที ่

เกี่ยวของกับการจัดสวัสดกิารชุมชน  ทัง้ดานโครงสรางประชากร  เศรษฐกจิ  สังคม   

กฎหมาย  การเมือง  โครงสรางอํานาจ  การศกึษา  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม  นโยบายสาธารณะที่มีสวนสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการจัด 

สวัสดกิารชุมชน 

 Principles, concepts in managing the social welfare for community, formats  

of administration and social welfare management, success/failure conditions and   

the main point should be considered about social welfare management both citizen  

structure, economics, society, law, politics, power structure, education, culture,  

natural resource and surroundings, public policy supporting  and being obstacle  

towards the social welfare management of community. 

 

2533502 ชุมชนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม        3(3-0-6)  

  (Community Natural Resources and Environment) 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมศกึษาทฤษฎี 

แนวคิดและวิธีการทางสังคมวิทยาในดานบุคลิกภาพทัศนคติคานยิมโครงสรางทาง 

สังคมที่มีสวนกําหนดลักษณะทางปจเจกชนและพฤตกิรรมรวมในการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติโดยมุงพิจารณาความสัมพันธของการเจรญิเตบิโตทางประชากรในการ

จัด 
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การและกระบวนการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของชุมชน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Relationship among human beings, natural resource and surroundings, study 

of theories, concepts and the methods of sociology on the personality, attitude,  

values, social structure that has participated in determining individual character  

and behavior together in using the natural resource aiming at considering the  

relationship of population progress in management and process of solving problem  

on the natural resource and the surroundings of community. 

 

2533503  การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน           3(2-2-5) 

  (Management for Community Environment) 

 วเิคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดลอมชุมชนทัง้ระดับทองถิ่นและระดบันานาชาตแินวคิดรูปแบบวธิกีารในการจัด 

การโดยเนนการใชภูมิปญญาทองถิ่นสทิธชุิมชนและการมีสวนรวมของประชาชน  การ 

วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละชุมชนใหสอดคลองกับความตองการและ 

ความจําเปนของชุมชนโดยไมทําลายระบบสมดุลของระบบนิเวศและไมสรางปญหา 

สิ่งแวดลอมการรวมมือขององคกรชุมชนและองคกรภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

ในการจัดการสิง่แวดลอมชุมชนศกึษากรณตีัวอยางการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

 Analysis of the surrounding problems in community, natural resource  

management and surroundings of communities both local level and national level,  

concepts, formats, methods in the management focused on using local wisdom,  

community right and participation of people, plan of natural resource management  

and community to match up need and necessity of community by not destroying  

the balance system of ecosystem and not making trouble for surroundings, participation 

of community organizations and external organizations both government sector and 

private sector in community surrounding management, a case study of community 

surrounding management. 
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2534210 ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม                 3(3-0-6) 

  (Community and Social Innovation) 

 ประวัตวิวัิฒนาการของนวัตกรรมดานตาง ๆ (ไดแก เทคโนโลย ีระบบเงนิตรา 

การสงคราม ฯลฯ)  ที่สัมพันธกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมมนุษย  ซ่ึงข้ึนอยูกับความ 

แตกตางของภูมินเิวศวทิยาเพื่อเปนเครื่องมือในการจดัความสัมพันธทางสงัคม  เศรษฐกจิ  

การเมือง  และการขยายอํานาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

  This course introduces the history of various evolutions (e.g. technology,  

currency, war etc.) that related to human society change, it depends on differences  

of landscape ecology as a tool in organizing social relations, economy, politics and  

increase power in difference regions in the world. 

 

2534310  การเปนวทิยากรกระบวนการ     3(3-0-6) 

  (Development Facilitator) 

 ศาสตรและศลิปะการถายโยงความรู  การฝกฝนทกัษะ  การเสรมิสราง  เจต 

คติ  การวิเคราะห  สรางหลักสูตร การวางแผนสาระ  การออกแบบสื่อ  กจิกรรม 

กระบวนการใหการอบรม  การเรยีนรู และการฝกปฏิบัตใินฐานะวทิยากรผูถายโยงการ 

เรียนรูและกํากับกิจกรรมกระบวนการพัฒนา  ทองถิ่นตามแตละกิจกรรม/โครงการ  

ครอบคลุมกระบวนการวัดผล  ประเมินผล  และรายงานผล  การปฏิบตัหินาที่วทิยากร 

กระบวนการ 

  This course is to study arts and science in transforming knowledge, practice 

skills, encouragement, attitude, curriculum analysis, content planning, media design,  

training course activities and practice as facilitator and controller activities local  

development process in each activity/project covering evaluation process, assessment  

and report,   acting as development facilitator. 
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2534311 การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวฒันธรรม  3(2-2-5) 

  (Socio – Cultural Resource Management) 

 พัฒนาการและแนวคิด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาตริวมถงึบทบาทของภาครฐัองคกรหนวยงานและ  

ภาคสวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมและผล 

กระทบจากการพัฒนาและการจัดการในรูปแบบตาง ๆ ทัง้นี้นักศกึษาจะตองลงพื้นที่ 

จรงิในการศกึษาและทํารายงานเพื่อเสนอตัวแบบในการจัดการทรัพยากรทางสังคม 

และวัฒนธรรม 

 Development and concepts related to socio-cultural resource management  

both in international and country levels including the roles of government sector,  

organizations, institutes and other sections related to socio-cultural resource  

management and effects from development and management in formats in order  

that students must have field work in learning and writing report to present the  

model in socio-cultural resource management. 

 

2534318 การวางผงัพ้ืนท่ีชุมชน            3(2-2-5) 

  (Community Spatial Planning) 

 แนวคิด  ทฤษฎีการวางผังเมือง  การใชประโยชนที่ดนิในชุมชน  การวางผัง 

ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  แนวคิดการจัด 

โครงสรางพื้นฐาน  การวางผังชุมชนเชิงอนุรกัษในดานสถาปตยกรรม สิ่งแวดลอมและ 

การพักผอนหยอนใจ  กระบวนการสรางนโยบายและแผนในการพัฒนาชุมชน  เทคนคิ 

เชิงพื้นที่สําหรับ การวางผังชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการกระบวนการ 

วางผังชุมชน 

 Concepts and theories in urban planning; land use classifications; community  

planning for socio-economic development and environmental sustainability;  

infrastructural planning; community planning for architectural and environmental  

conservation, and recreation; spatial  techniques in community planning; and  

participatory planning process. 
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2534319 เทคโนโลยีสําหรับการศกึษาภาคสนาม        3(2–2–5) 

  (Technology for Field Study) 

 หลักการและเทคนคิในการศกึษาภาคสนามประเภทตาง ๆ ครอบคลุมถงึเทคนคิ 

การสํารวจโดยใชขอมูลเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูลทุตยิภูมิและปฐมภูมิ   

เทคนิคการปฏิบัติงานในชุมชน  และการบูรณาการเพื่อการศึกษาภาคสนาม 

 Principles and techniques for field studies; including with geo informatics  

survey, data collection, working with community, and integration techniques for  

field study. 

 

2534508   การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมชุมชน 3(3-0-6)   

  (Community Natural Resources and  Environment Management) 

 องคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิง่แวดลอมและทรัพยากรชุมชน  สถานการณ   

สถานภาพและวกิฤตการณสิ่งแวดลอมทองถิ่น  ใหนกัศกึษาทําการศกึษาภาคสนาม  

เพื่อสํารวจและวเิคราะหทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยูในชุมชน  การประเมินสถานภาพ    

และผลกระทบสิง่แวดลอม  การจดัการใชประโยชน  การจัดการอนรุักษและการจดั 

การทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมชุมชน 

 Basic knowledge about surroundings and community resources, situations,  

status and local surrounding crisis by assigning students field work to survey and  

analyze the natural resource in community, the assessment of status and surrounding  

effects, applying, conservation and natural resource and community surrounding  

management. 
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2534509 การพัฒนาการจัดการทองเท่ียวชุมชน       3(2-2-5) 

  (Community Tourism Development) 

 การจดัการทองเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  การพัฒนาศักยภาพการ 

ทองเทีย่วที่ชุมชนเปนฐานโดยการใชการทองเที่ยวเปนเครือ่งมือในงานพัฒนา  การพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น  การทองเที่ยวเชิงนเิวศและวัฒนธรรม  การจัดการ 

ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  การบรหิารจดัการการทองเที่ยว  การตลาดและปจจัยที่มีอิทธ ิ

พลตอตลาดการทองเที่ยวในชุมชนทองถิน่  ภายในประเทศ  การจดัการอบรมใหความ 

รู  คุณธรรม  จรยิธรรม  การบรกิาร  การพัฒนาบุคลกิภาพ  การรบัผิดชอบตอลกูคา 

ใหแกมัคคุเทศกในชุมชนทองถิ่น  ศกึษากรณตีัวอยางการปฏิบัตจิรงิในพื้นที่ชุมชน 

 Management of tourism and community economic development, development  

of tourism potential based on the community by using tourism as the instrument of  

development, development of tourist attractions in community and locality, ecotourism  

and culture, tourism management for health, tourism management, marketing and  

factors influencing tourism marketing in community and locality inside country,  

training and giving knowledge, virtues, morality, service, developing personality  

and being responsible to customers for guides in community, a case study of true  

practice in the areas of community. 

 

2534510 การจัดการความขัดแยงชุมชน       3(3-0-6) 

  (Community Conflict Management) 

 ความหมาย  ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความขัดแยง การวเิคราะห 

ลักษณะความขัดแยง  และผูมีสวนไดสวนเสยีอันเนื่องมาจากความขัดแยง ศึกษาแนวคิด   

ทฤษฎี  การจัดการความขัดแยง  กระบวนการและเทคนคิวธิกีารในการจัดการความ 

ขัดแยง  การวเิคราะหความขัดแยงที่เกดิข้ึนทั้งในระดับบุคคล  กลุม  ชุมชน  ทองถิ่น   

และระดับรัฐ  แนวทางในการประยุกตและนําเทคนคิ  วธิกีารจดัการความขัดแยงแบบ 

สันตวิธิมีาเปนเครื่องมือการจดัการความขัดแยงในทกุระดับ 
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 Meaning, philosophy, concepts and theories about conflict, analysis of  conflict  

types and participant as the result of conflict, study concepts, theories, managing  

the conflict, process and techniques in managing the conflict, analysis of conflict  

that happened among personnel level, group, community ,locality and state level,  

the ways used in application and bringing techniques to use, methods  of managing 

the conflict as the peaceful means to be tool in managing the conflict in all levels. 

 

2534906 การวจัิยเชิงคุณภาพ            3(3-0-6) 

  (Qualitative Research) 

 ปรัชญาและระเบยีบวธิวีจิัยเกีย่วกับการวจิัยเชิงคุณภาพ  โดยเนนหลกัการและ 

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  การฝกปฏิบัติในการออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ   

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  การทํางานภาคสนามการเก็บขอมูลการจดบันทกึ 

ขอมูลภาคสนามการจัดกระทําขอมูล  การวิเคราะหขอมูลการวจิัยเอกสารและการ 

เขียนรายงานวจิัยเชิงคุณภาพ 

 Philosophy and methodology about qualitative research focused on principle 

and the process of qualitative research, practice in designing the qualitative  

research, review, field work, collecting the data, taking notes of field work data,  

data file and classification, analyzing the data, documentary research and writing  

the qualitative research report. 

 

2553303 การบริหารการพัฒนา            3(3-0-6) 

           (Development Administration) 

 กระบวนการบริหาร  ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับ 

ประเทศอ่ืน ๆ และศกึษาถงึหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  โดยเนนการ 

พัฒนาระบบบริหาร  บทบาทของระบบบรหิารในการพัฒนาประเทศ  รวมตลอดถงึ 

ความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธพิลตอการพัฒนาทองถิน่และประเทศ 
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 This disciplinary science studies with administrative procedure system,  

comparative studying development administration from  Thai with the other countries.  

This study vigilant contributed with principle & development administration theory  

emphasis on administrative  systematic development, role & function administrative 

system of developed countries including relationship & environmental factors  

influential on local development state countries. 
 

 

2553501 การวางแผน การวเิคราะหและการบริหารโครงการ   3(3-0-6) 

  (Project Planning, Analysis and Management) 

 หลักการ  พื้นฐานกระบวนการวางแผน  ความสัมพันธระหวางนโยบาย  แผน 

และโครงการ  วงจรโครงการ  การวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการทัง้เชิงปรมิาณ 

และเชิงคุณภาพ  แนวคิดในการบรหิารโครงการ  กระบวนการบรหิารโครงการ  ปจจัย 

ที่มีอิทธพิลตอการบรหิารโครงการ  โดยเนนศกึษาโครงการสาธารณะภายใตบรบิทของ 

สังคมไทย 

            This disciplinary science relatively involved with principle, fundamental  

planning procedure system, policy relationship contribution, initiative plan & project,  

   project cycle, feasibility analysis of project not only qualitative but also quantitative  

   technique, concept of project management, project administration procedure,  

   influential factor toward project administration that pinpointed on public scheme  

project scheme underneath Thai societal context. 

 

2553506 หลักมนุษยสัมพันธ                     3(3-0-6) 

                    (Human Relation Theory) 

  หลักพฤตกิรรมองคการและการสรางมนุษยสัมพันธภายในองคการ  ประเภท 

ของกลุมภายในองคการ  การสรางกลุม  การวางแผนและออกแบบทางเลือกในการ 

พัฒนา  การทํางานเปนกลุม  การสรางความภาคภูมิใจในกลุมและการกําจัดความ 

ขัดแยงระหวางกลุม  รวมทัง้ศกึษาปญหาและวธิกีารแกไข 
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 Its disciplinary science is also organizational behavior principle & organization  

internal human relationship creation, type of domestic internal group, grouping  

creation, planning & optional alternative design for team working development,  

group dignity proud creation and conflict resolution diminishing between grouping  

including problem & revision approach method studying. 

 

2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 

           (Principles of Jurisprudence) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ไดแก  ความหมาย  ประเภท  ความสําคัญ                 

การจดัทํา  การใช  การยกเลกิ  การตคีวามและกระบวนการยตุธิรรม ฯลฯ ศกึษา 

กฎหมายแพงและพาณชิย กฎหมายอาญา และกฎหมายวธิพิีจารณาความแพงและ 

อาญา เฉพาะในสวนทีเ่ปนความรูเบื้องตน 

 This disciplinary science related with fundamental principle jurisprudence  

such as definition, category stereotype, importance essentialist, and legal formulation,  

abortion of adoption, interpretation and jurisprudence sentence procedure and so  

on. This study emphasized on Civil & Commercial Law, Criminal Law and Civil &  

Criminal Administrative Procedure Law particularly fundamental knowledge. 
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                    2.3) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

2533804      การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสหวทิยาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  1(60) 

 (Preparation for Professional Experience in Interdisciplinary for Local 

   Development) 

 จัดกจิกรรมใหผูเรยีนไดเตรยีมความพรอมของตนเอง  กอนออกฝกประสบการณ 

วชิาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรยีน 

ใหมีความรู  ทกัษะ  เจตคต ิแรงจงูใจ และคุณลักษณะทีพึ่งประสงคกับวชิาชีพโดยเนน 

การฝกทกัษะข้ันพื้นฐานภาคปฏิบัตใินงานและกจิกรรมสาํหรับฝกประสบการณวชิาชีพ 

การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนพรอมทัง้นําเสนอเคา  โครงการวจิัยกอนดําเนนิการ 

ฝกประสบการณ 

           Arranging activities for learners to prepare readiness of themselves before  

having professional experience on the acknowledgement of ways and chances of  

earning a living, development of learners to have knowledge, skills, attitude, motivation  

and the desirable characteristics to vocation focused on basic skills practice of  

practical part of work and activities for professional experience for developing the  

way of community culture including presenting synopsis before professional  

experience. 

 

2534804 การฝกประสบการณวชิาชีพสหวทิยาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 6(600)    

  (Professional Experience in Interdisciplinary for Local Development) 

รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 2533804 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ              

            สหวทิยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   จดัใหนกัศกึษาไดฝกประสบการณวชิาชีพ 

ดานการพัฒนาชุมชนในองคการหรอืหนวยงานเพื่อใหไดรับความรูทักษะเจตคติและ 

ประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชนโดยใหนักศกึษาเขาไปใชชีวติในชุมชนเพื่อศกึษาชุมชน 

การดาํเนนิชีวติตลอดจนการปฏิบัตงิานพัฒนาชุมชนในแนววัฒนธรรมชุมชน  ทัง้ภาครฐั   

เอกชนหมูบานและอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของและการเขียนรายงานผลโครงการวจิัย และนําเสนอ 

ผลการศกึษาเม่ือเสร็จสิ้นการฝกภาคสนามแลว 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                       หนวยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 
 

 Giving students to have field experience on the community development in  

the organizations or institutes to get knowledge, skills, attitude and experience in the  

career of community development  by giving students living in community to study  

the community, way of life through work for developing community in the way of  

community culture both government sector, private, village and others being related,  

and writing the report of research project result and presenting the results of study  

when  finished the field exercises. 

 

6003801 เตรียมสหกจิศกึษา                                  1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

 การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง  หลกัการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการ 

และระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกจิศกึษา  เทคนคิการสมัครงานและการ 

สอบสมัภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพแตละสาขาวชิา  เชน  การปรับตัวในสังคม   

การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทมี  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู 

เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน 

ประกอบการ  การเสรมิทกัษะและจรยิธรรมในวชิาชีพเฉพาะสาขาวชิา  และมีความรู 

ความเขาใจในการจดัทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงาน 

โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน   
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                         หนวยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 
 
 

 This class serves as a preparatory curriculum before  students enter the  

workforce.  Examining  the  principles. Concepts and philosophy of operative  

Education. The processes and  regulations  for  applying  for jobs and interviews.  

The basic skills required to operate within the establishment, and the ability to  

self- develop according to the professional standards of each  institution  will  be   

explored. The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social 

adjustment, personality development, English language skills, understanding   

information technology for communication, human relations, teamwork,  organization,  

office work affairs, a cursory understanding of labor law and quality work management.  

We will  conclude the class with an explanation of specific professional skills and   

ethics. Students will be expected to have  a  firm  understanding of writing and  

presenting  work projects ,as  well  as  crafting  summary  reports. 
 

6004801 สหกจิศกึษา                                      6(600)  

  (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกจิศกึษา 

 การปฏิบัตงิานดานวชิาชีพตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร ผูใช 

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห  หรอืไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูที่ได 

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   

การจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงานและ 

การนาํเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนกังานพ่ีเลี้ยง  อาจารยทีป่รกึษาหรอือาจารย 

นิเทศ  เพื่อใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบณัฑติที่มีคุณสมบตั ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทเีม่ือสําเร็จการศกึษา 

 Students enter the workforce according to their specific fields of study for 16 

weeks (or not less than 600 hours) integrating the theory explored in the university 

with the  practice involved with  the occupation. Students are expected to engage in 

and complete: work projects, operating reports, and work presentations  as per the 

suggestions of a senior officer and /or advisory teacher. The mission of  this class is 

to imbue students with the  skills, body of knowledge, character,  

personality and  qualifications directly related to market need. 


