
 

 
 
 
 
 

1 ป กับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
 

ชวงท่ี 1 : การศึกษาภาควิชาการ (ประมาณ 3 เดือน : สิงหาคม – ตุลาคม) 
 ในชวงเวลาประมาณ 3 เดือน บัณฑิตอาสาสมัครจะตองพักอยูในศูนยฝกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  

อ๊ึงภากรณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  โดยจะมีกระบวนการเตรียมความพรอมและการฝกฝนทักษะตางๆ  กอนท่ีจะ
เดินทางไปปฏิบัติงานสนามในหมูบาน 

 ในกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย การบรรยายในช้ันเรียนโดยอาจารยและวิทยากร  การศึกษาดูงาน การทดลองใชชีวิตใน
ชนบท การอบรมความรูตางๆ ฯลฯ 

 บัณฑิตอาสาสมัคร จะตองผานการศึกษารายวิชา  6 วิชา ไดแก วิชาบัณฑิตอาสาสมัครและความเปนพลเมือง , แนวคิดและ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนา , กระบวนการทํางานชุมชน , ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมการพัฒนา, การ
พัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนผานของชนบท – เมือง และการพัฒนา  

ชวงท่ี 2 : การปฏิบัติงานสนามในหมูบาน (ประมาณ 7 เดือน : พฤศจิกายน – พฤษภาคม) 
 บัณฑิตอาสาสมัครจะไดไปปฏิบัติงานสนามในหมูบาน  ตามกระบวนการในรายวิชาการปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม   
 ในการปฏิบัติงานสนาม : บัณฑิตอาสาสมัครจะปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานในหมูบาน ลักษณะของโครงการปฏิบัติงานแบงตาม

ประเภทตางๆ อาทิ โครงการดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โครงการดานสิทธิชุมชน/สิทธิมนุษยชน โครงการดาน
การศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกลและการศึกษาทางเลือก โครงการดานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรวมกลุมประชาคมอาเซียน 
โครงการดานการสนับสนุนองคกรชุมชน เปนตน 

 ชีวิตในหมูบาน : บัณฑิตอาสาสมัครจะไดไปพักอาศัยอยูในหมูบานตลอดระยะเวลาประมาณ 7 เดือน   
โดยบัณฑิตอาสาสมัคร 1 ราย  จะมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสนาม 1 หมูบาน   

 ในหมูบาน : บัณฑิตอาสาสมัครจะปฏิบัติตนเสมือนเปนลูกเปนหลานของชาวบาน ซึ่งจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
และจารีตตางๆ ของหมูบานดวย บัณฑิตอาสาสมัครเปนนักศึกษาท่ีเขาไปหมูบาน เพ่ือเรียนรู – บริการชุมชน ไมไดไปในฐานะ
นักพัฒนา แตนําความรูความสามารถรวมทํางานกับชาวบาน 

 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสนาม 
 พ้ืนท่ีชนบททุกภูมิภาคในประเทศไทย 
 พ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ 

ชวงท่ี 3 : การทํารายงานวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง/งานสรางสรรค (ประมาณ 2 เดือน : มิถุนายน – กรกฎาคม) 
 หลังจากท่ีบัณฑิตอาสาสมัครออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสนามแลว บัณฑิตอาสาสมัครจะมีชวงเวลาประมาณ 2 เดือน    

ในการเขียนและเรียบเรียงรายงานวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่องหรืองานสรางสรรค และการสอบ (รายวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง) 
 บัณฑิตอาสาสมัครท่ีสําเร็จการศึกษา  (8 รายวิชา)  จะไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (บัณฑิตอาสาสมัคร)   

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

คาธรรมเนียมการศึกษา :  
  ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิต และไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายรายเดือน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(บัณฑิตอาสาสมัคร) 
 
 
 
 
 

(หลักสูตรพหุวทิยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์รังสิต / วิทยาลัยพัฒนศาสตร ์ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสตูร : 25350051100397 
 ภาษาไทย  : ประกาศนียบตัรบณัฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) (หลักสูตรพหุวิทยาการ)   
 ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program (Graduate Volunteer) (Multidisciplinary) 

2. ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ภาษาไทย    ช่ือเต็ม ประกาศนียบตัรบณัฑติ (บัณฑิตอาสาสมัคร)  
  ช่ือย่อ ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Graduate Diploma (Graduate Volunteer) 

  ช่ือย่อ Grad.  Dip.  (Graduate Volunteer) 

3. วิชาเอก  
 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร   33  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสตูรพหุวิทยาการ ระดับประกาศนียบัตรบณัฑติ ศึกษา 1 ปีการศึกษา  
 5.2 ภาษาท่ีใช้   
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้เพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ปรบัปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ (บัณฑติอาสาสมัคร) พ.ศ. 2558   
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ในการประชุมครั้งท่ี  …../2563 เมื่อวันท่ี  ....  เดือน………………………   พ.ศ.  2563 
ได้รับอนมุัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยั  

ในการประชุมครั้งท่ี  …../2563 เมื่อวันท่ี  ....  เดือน………………………   พ.ศ.  2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ในปีการศึกษา 2564  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักพัฒนาสังคม  
8.2 เจ้าหน้าท่ีมวลชนสมัพันธ์  
8.3 เจ้าหน้าท่ีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
8.4 นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน  
8.5 นักพัฒนาชุมชน  
8.6 นักวิจัยสนาม   
8.7 ผู้ประกอบการทางสังคม  

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปกีารศึกษาท่ีจบ 

1. 4102100053XXX รอง
ศาสตราจารย ์

 
 

สามชาย ศรสีันต ์ - ปร.ด. (สหวิทยาการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552 
- สม.ม. (สังคมวิทยา) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2540 
- ป.บอ. (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2536 
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2534 



มคอ.2 
 

 4 

 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปกีารศึกษาท่ีจบ 

2. 3930800053XXX อาจารย ์ สานิตย์ หนูนลิ - ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2559 
- วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และ
องค์การ )  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2553 
- สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549 

3. 3100202425XXX อาจารย์  เกศกุล สระกวี - ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 
- ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
- วท.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2537 

4. 3341500286XXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

สุภาวดี ขุนทองจันทร ์ - ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2553 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548 
- ค.บ. (การประถมศึกษา),  
สถาบันราชภฎัล าปาง 2538 

5. 3100903393XXX รอง
ศาสตราจารย ์

 

กิริยา กุลกลการ - Ph.D. (Economics) University of 
Wisconsin-Madison, USA. , 2550 
- M.A. (Economics) University of Otago, 
New Zealand, 2542 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2538 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ความยากจนกับการถูกกันแยก 
 สหประชาชาติ (2009) ได้ออกมาเรียกร้องในรายงานสถานการณ์โลกปี 2010 (Report on the World Social 
Situation 2010) ว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ต้องทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความยากจนใหม่ที่เดิมมักจะวัด
ความยากจนจากเส้นความยากจน “poverty line” ซึ่งมีข้อจ ากัดโดยละเลยการที่คนยากจนถูกกระท าจากโครงสร้าง 
การเอารัดเอาเปรียบ เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็น กระบวนการในเชิงพลวัตที่ผลิตความยากจน ในหลายประเทศการพิจารณาการ
กันแยกทางสังคม จะประกอบด้วยมิติที่ส าคัญได้แก่ 1) การกันแยกออกจากระบบกฎหมาย กล่าวคือมีลักษณะการเลือก
ปฏิบัติกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประชาชนในชาติไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน  2) การ
กันแยกออกจากระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาวะตกงาน เนื่องจากไม่เป็นท่ีต้องการ หรือถูกรังเกียจไม่รับเข้าท างาน การถูกกีด
กันไม่ให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต หรือแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 3) การกันแยกออกจากระบบสวัสดิการ หรือการ
บริการทางสังคม ซึ่งประเทศก าลังพัฒนามักมีความแตกต่างของมาตรฐานคุณภาพการบริการทางสังคมระหว่างพื้นที่ใน
เขตเมืองและชนบท 4) การกันแยกออกจากระบบครอบครัว และโครงข่ายทางสังคม ชุมชน สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นจาก



มคอ.2 
 

 5 

การพัฒนาที่มีความเหลื่อมล้ าสูง ท าให้คนในภาคเกษตรกรรมต้องเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาท างานในเมืองตัดขาดจาก
โครงข่ายทางสังคมเดิม  
 ในระหว่างปี 2552-2561 รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายเน้นการสร้างอุตสาหกรรม ( industrialization) และการ
สร้างการเป็นเมือง (urbanization) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค นโยบายเหล่านี้กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
ซึ่งเป็นนโยบายที่สั่งการจากศูนย์กลาง หลายนโยบายได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และ
ประชาชนคนเล็กคนน้อย รวมทั้งผู้อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1. ทวงคืนผืนป่า  2.เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  3.จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  4.รถไฟรางคู่  5.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  6.เหมืองแร่
โปแตช  7.เหมืองแร่ทองค า  8.โรงไฟฟ้าถ่านหิน  9.โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล 10. เตรียมออก พรบ. ทรัพยากรน้ า  
เก็บค่าน้ าทางการเกษตร  11.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งจะส่งผลต่อการผูกขาด และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายใน
การท าการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย สิ่งเหล่านี้ได้เร่งให้เกิดการกันแยกประชาชนคนเล็กคนน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกร แรงงานรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนออกไป และเร่งให้เกิดความเหลื่อมล้ า การกระจายราย และการถือ
ครองทรัพยสินท่ีไม่เป็นธรรม   
 แม้ว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยพิจารณาตัวเลขรายได้ และส่งมอบบัตรสวัสดิการคนจนโดยโอน
เงินค่าอุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันผ่านบัตรสวัสดิการดังกล่าว  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)  
ประมาณการว่าคนยากจนท่ีไม่ได้เข้าสู่ระบบนี้มีประมาณ 8 แสน คน ในจ านวนนี้ คือ คนพิการ คนชรา  นอกจากนั้นยังมี
คนยากจนในหมู่บ้านห่างไกล คนชายขอบ ผู้ตกหล่นไม่ได้บัตรประชาชน หรือไร้สัญชาติ ซึ่งมีรายงานศึกษาพบว่ามี
ประมาณ ประมาณ 1 ล้าน 8 แสนคน  กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการ และเป็นผู้ที่ถูกกันแยกออกไปจากการ
พัฒนา 
 ความเหลื่อมล้ า ไม่เป็นธรรมของการพัฒนา 
 ในปี 2561 Global Wealth Report ของธนาคารเครดิตสวิสการกระจายรายได้และทรัพย์สิน กรณีประเทศ
ไทยเหลื่อมล้ ามากที่สุดในโลก คนรวยที่สุด 1% มีทรัพย์สิน 66.9 ท่ีเหลือกระจายไปสู่คนยากจนข้างล่าง ส่วน 1% ล่างสุด 
มีทรัพย์สิน 0%  ค่าสัมประสิทธิ์ GINI เท่ากับ 90.2 ปกติดมีค่า 100 แสดงว่าเหลื่อมล้ าที่สุดคือ ทรัพย์สินท้ังหมดคน 1% 
เอาไปหมด คนรวยรองลงมาจนถึงคนยากจนไม่ได้รับส่วนแบ่งนี้เลย ในรายงานระบุว่าปี  2561 ประเทศไทยเขยิบฐานะ
ความมั่งคั่งจากลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งต่อหัวประชากร 9,969 USD  ต่อคน จากเดิม 9,297 และจะเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 
2023 (อีก 6 ปี) จะเพิ่มเป็น 12,496 (ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ USD 63,100 per adult) การเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งนี้ 
เพิ่มขึ้นเฉพาะในกลุ่มของคนรวย เพราะคนยากจนไม่มีมีทรัพย์สินที่ถือครองลดลงจนไม่มีเหลือ น่ีคือค าพูดที่ว่า “คนรวย
ยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งยากจนลง” ปัจจุบันไทยมีความมั่งคั่งในอันดับ 86 ของโลก 140 ประเทศ  แต่ความเหลื่อมล้ าไม่เท่า
เทียมขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ในปี 2555 ผู้ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุดกลุ่ม 
20% แรก ถือครองที่ดินเฉลี่ย 29.27 ตารางวา ขณะที่ 20% สูงสุดที่ถือครองที่ดิน ถือครองเฉลี่ย 23.7 ไร่ (9,480 ตรว.) 
ต่างกัน 323 เท่า  หรือพูดอีกทางหนึ่งว่าคนรวยถือครองที่ดินร้อยละ 80 ของที่ดินที่มีโฉนดทั่วประเทศ  บัญชีเงินฝาก
ธนาคารก็เช่นกัน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เดิอนพฤศจิกายน ปี 2561 บัญชีเงินฝากไม่เกิน 5 หมื่น มีอยู่ 86.3 
ล้านบัญชี จากบัญชีเงินฝากท้ังหมดในประเทศ 98.7 ล้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 87  บัญชีเงินฝากที่มีเงิน 50 ล้านขึ้นไปมี  
19,485 บัญชี ตัวเลขความเหลื่อมล้ าตดิอันดับในทุกส านักการส ารวจ สภาพัฒน์ ปี 2560 ค่า GINI เท่ากับ 0.45 (ป6ี0) ค่า
สัดส่วนการถือครองรายได้ ระหว่าคนรวยกับคนยากจน 20 %  ต่างกัน 10.5 เท่า ในกรณีของสภาพัฒน์ ปี 2560 คนจน 
20% สุดท้ายมีรายได้แตกต่างจากกลุ่มคนรวย 20% แรก 10.5 เท่า  คนรวยรายได้เฉลี่ย 2.4 หมื่นบาทต่อเดือน คนจน 
2.4 พันบาทต่อเดือน 
 ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 กลุ่มคนที่ถูกกันแยกออกไปจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ภายใต้การด าเนินนโยบายที่ไม่ค านึงถึง
ประชาชนในระดับชุมชน ท้องถิ่นนี้ เป็นเหตุผลส าคัญของการกระจายการพัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่กับคนรวย บริษัทเอกชนขนาดใหญ่  ขณะที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีคนหลากหลายวัยทั้ง
เด็ก หนุ่มสาว และคนชรา ความหลากหลายทางเพศสภาพ การอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ  อัตลักษณ์ชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งแตกต่าง และมีลักษณะเฉพาะ ทั้งในหลายพื้นที่มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะ การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับลักษณะเฉพาะ ความ
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แตกต่างทางอัตลักษณ์ และความจ าเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจที่โลกได้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมถึงงานสร้างสรรค์  
ความรู้ทางเศรษศาสตร์และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม การบริการ ท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นอุตสาหกรรมเชิง โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(creative economy) เป็นเศรษฐกิจที่เนนการสรางสินคาและบริการใหมๆ โดยเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การ
สั่งสมปญญาของสังคมไทย ผนวกเขากับเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม น าเขาสูกระบวนการ “คิดอยางสรางสรรค” และ
“สรางแรงบันดาลใจจากรากวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่สั่งสมของสังคม” เพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและอาจขยายไป
ถึงการสรางคุณคาทางสังคม กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบันมีความ 
 สอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคถือเปนแนวทาง
หนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับท่ี 10 ซึ่งตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานของแนวคิดที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ (Value 
Creation) โดยใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตความเปนไทยดังนั้น ความพยายามปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
จากการพึ่งพิงปจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง (Factor-driven Economy) ไปสูระดับสูงขึ้นที่
เนนการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม (Efficiency-driven and Innovation-driven Economy) โดยให
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยางจริงจังจะเปนแนวทางหนึ่งของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของไทย 
 องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา UNCTAD (United Nation Conference on Trade and 
Development) ได้ก าหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) อุตสาหกรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีประเพณีความเช่ือ 
และสภาพทางสังคมแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  (Traditional Cultural 
Express) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาล งานและงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (Culture Sites) เชน่ 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 
  2.ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ งานศิลปะ (Visual 
Arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่ายและวัตถุโบราณ เป็นต้น  ศิลปะการแสดง (PerformingArts) เช่นการแสดง ดนตรี
การแสดงละคร การเต้นร า โอเปร่า ละครสัตว์และการ เชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น 
  3.ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ที่ สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ มี2 กลุ่มคือ 
    3.1 งานสื่อสิ่งพิมพ์(PublishingandPrintedMedia) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ 
    3.2  งานโสตทัศน์ (Audio Visual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์วิทยุ และการออกอากาศอ่ืนๆ 
  4.ประเภทหน้าที่ (Function Creation) เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน มี 3 กลุ่มคือ 4.1 กลุ่มออกแบบ(Design) เช่นการออกแบบภายในกราฟิก แฟช่ัน อัญมณีและของเด็กเล่น 
เป็นต้น 4.2 กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (New Media) เช่น ซอฟต์แวร์วิดีโอเกมส์และเนื้อหาดิจิตอล เป็นต้น 4.3 กลุ่มบริการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) เช่นบริการทางสถาปัตยกรรมโฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและ
พัฒนา บริการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิตอลและความคิดสรา้งสรรค์เป็นต้น 

11.2 สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
พื้นที่การปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กลายเป็นพื้นที่ซึ่งมี

ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม  เกิดชนช้ันกลางใหม่ เป็นคนชนบทผู้เท่าทัน และเปิดสู่โลกกว้าง ขณะเดียวกันก็
ถูกมองว่าคนชนบทเหล่านี้ไม่ประมาณตน และถูกหลอกจากนโยบายประชานิยม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในชบทห
ลายด้านท าให้การพัฒนาชนบทหันกลับมาสู่การพัฒนาในแบบทวิลักษณ์อีกครั้ง กล่าวคือ ชนบทเป็นพื้นที่ภาคเกษตร 
พัฒนาคนให้พออยู่พอกิน มีความโอบอ้อมอารี และด ารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย ขณะที่เมืองคือความเจริญก้าวหน้า 
อุสาหกรรม พาณิชยกรรม ตลอดจนนวตกรรม ขณะที่ชนบทไม่จ าเป็นต้องก้าวหน้าแบบเมือง แต่เป็นชนบทที่ถูกรื้อฟื้น
อดีตอันสงบ ร่มเย็นในความเป็นไทย งานวิจัยของ อรรถจักษ์ สัตยานุรักษ์ (2548) ระบุว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นถูกเขียน
ให้เห็นถึงส านึกรักหวงแหนแผ่นดินเกิดยึดโยงเชื่อมต่อกับส่วนกลางอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ศึกษา
ผ่านวัฒนธรรมชุมชนนี้จะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อบุคคลหรือท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของ
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ประวัติศาสตร์ชาติ ภาพชนบท ความเป็นชนบทเป็นสิ่งถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นจากชนช้ันกลางในเมือง ผ่านสื่อมวลชน 
ภาพยนตร์ เพลง ละครโทรทัศน์ นวนิยาย รายการเรียลลิตี้ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ทีวี
สาธารณะอย่าง ไทยพีบีเอส เป็นแหล่งผลิตซ้ าวาทกรรมทางเลือก “ชุมชนนิยม” ซึ่งเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันสงบเรียบ
ง่ายของชุมชนท้องถิ่น โน้มน้าวให้มาปลูกพืชอินทรีย์ ท าการเกษตรแบบพอเพียง  ในอีกด้านหนึ่งการสร้างภาพเป็นไปเพื่อ
การสร้างพื้นท่ีชนบทให้เป็นตลาดการบริโภคสินค้า อาหาร และการท่องเที่ยว จินตนาการเหล่านี้สร้างความคาดหวังทาง
สังคมให้แก่คนชนบท  ลดทอนชนบทซึ่งไม่มีภาพความสวยงาม ชวนฝันโรแมนติก ของทุ่งหญ้า รวงข้าว ล าธาร และความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน ปรากฏหลงเหลืออยู่ให้กลายเป็นชนบทที่แตกต่างและเป็นอื่น ในอีกด้าน  เกษียร เตชะพีระ
(2556) ระบุว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนสถาปนาความนิยมชมชอบตอบสนองผลประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง
ได้โดยตรง ประชาชนในชนบทสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในรูปของเงินกู้ท้ังภาครัฐและเอกชน ได้รับการพักช าระหนี้ ได้รับ
การบริการทางการแพทย์ที่ท่ัวถึงจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทั้งยังมีโครงการเอื้ออาทรช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คน
ชนบท คนข้างล่างที่เรียกว่ารากหญ้าเหล่านี้ ผันตัวเองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่วนกลาง หรือทุนนิยมโลกาภิวัตน์มากขึ้น  
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2555) เห็นว่า เขา/เธอ เหล่านั้น มิใช่ "ชาวนา บ้านนอก โง่ จน เจ็บ" หรือ "ม๊อบรับจ้าง" แต่เป็น คน
ใหม่ ท่ีรู้ เข้าใจ เห็นผลประโยชน์ ของ สิทธิ และ เสียงที่จะเรียกว่า เป็นเกษตรกร ก็ยากจะเรียกว่า ชาวนาผู้ประกอบการ 
หรือ ชาวนารายได้ปานกลางหรือ ฯลฯ ก็ดูขัดๆ เขินๆ ผมขอเสนอให้เรียกว่า "ชาวบ้านเมืองกรุง"  
  ความแตกต่างของความเข้าใจ และความคาดหวังของชนช้ันกลาง คนในเมือง ที่มีต่อชนบท กับลักษณะของ
ชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการลุกขึ้นมาก าหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง กลายเป็นเรื่องการขัดกันทางวัฒนธรรม 
และการไม่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย  ชนบไทยและเมืองได้เบนเข้าหากัน เป็นชนบทที่พล่าเบลอ เกิดการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน กลายเป็นลูกผสม (hybridity) ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีอาณาบริเวณเฉพาะของ
ตนเอง ซึ่งแตกต่างจากชนบทในอดีตที่ตรงข้ามกับเมือง ด้านหนึ่งของการศึกษาชนบทที่ผสมผสาน เป็นคนชนบทกึ่งเมือง 
ชนช้ันกลางใหม่ เป็นชาวบ้านเมืองกรุง ได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชนบทจากชนบทที่อยู่ตรงข้ามกับ คนชนบทกลายเป็นตัว
แสดงทางการเมือง มีความเป็นพลเมือง และมีส านึกสากลในความเป็นประชาธิปไตยและสทิธิมนุษยชน  แต่ความไม่เข้าใจ
ชนบทของคนเมือง กลับทวีความรุนแรงขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา คนชนบทถูกผลักไสให้กลับเข้าไปอยู่ใน
พื้นที่การพัฒนาแบบเดิม คือ สังคมเกษตร พึ่งตนเอง และพออยู่พอกิน  ซึ่งเป็นความรุนแรงของไม่ยอมรับความแตกต่าง 
หลากหลายทางวัฒนธรรม และบีบบังคับ ให้จ ายอมด้วยสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนา” 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
1) เมื่อโลกหันกลับมาให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม (cultural turn) ทั้งในมิติการสร้างสันติภาพ และการอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่าง และมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเป็นท้องถิ่น มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ท่ีเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industry) 
 2) ขณะที่ชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปจนเท่าทันเมืองในด้านความรู้ ความเป็นประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองโดยไม่ยอมตามให้ถูกล่วงละเมิดอีกต่อไป การศึกษาเรียนรู้ การท างานพัฒนา ภายใต้การลงมือปฏิบัติ
โดยหลักสูตรส่งบัณฑิตอาสาสมัครไปอยู่ในพื้นท่ีชนบทจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่การเข้าไปให้ความช่วยเหลือ พัฒนา 
ในแบบเดิม ไม่ใช่การสร้างสูตรส าเร็จ กะเกณฑ์ว่าชนบทจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่ก าหนดไปจากส่วนกลาง และที่
ส าคัญคือ ไม่ใช่วางบทบาทเป็น ครู หมอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีเข้าใจ
เอาวา่ชนบทยังขาดแคลนไม่เพียงพออีกต่อไป 
 3) บัณฑิตอาสาสมัครจะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาใหม่ๆ ในรูปของนวตกรรม ท่ีผลิตสร้าง
ขึ้นจากฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบริบทของชุมชน มีความเข้าใจสถานการณ์ชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความรู้
เพียงพอท่ีจะผลิตงานสร้างสรรค์การพัฒนาในเชิงนวตกรรมที่มาจากท้องถิ่น โดยมีชุมชนเป็นฐาน (community base) 
 4) บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครจะเปลี่ยนไปเป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนการพัฒนา เสมือนเป็นพ่อครัว แม่ครัว 
ที่จัดสรรวัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงรสประกอบเป็นอาหาร และใช้อาหารนั้นเป็นเครื่องมื อหรือนวตกรรมเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษามาในระดับปริญญาตรีของผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นบัณฑิต
อาสาสมัคร 
 5) หลักสูตรนี้จึงต่างไปจากนักการตลาดชุมชน หรือนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีนิยมเปิดสอนกันอยู่ในเวลานี้ 
แต่เป็นนักจัดกระบวนการพัฒนา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้ และเข้าใจอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตัวของชุมชนเอง เรียกว่า นักสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนา (development process creator) 
 6) บัณฑิตอาสาสมัครจะมคีุณลกัษณะส าคัญที่จะต้องเข้าใจวัฒนธรรม บริบทของชุมชน ในฐานะที่เป็น “คนใน” 
รับรู้ถึงปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ส านึก และตัวตนของชุมชนที่เข้าไปอาศัยอยู่ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังส านึกของการอยู่ร่วมกัน 
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมของผู้ให้และผู้รับ ตลอดจนการไม่เพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมที่
ด ารงอยู่ในสังคม รู้จักและเข้าใจผู้ที่ถูกกระท า คนเล็กคนน้อย ผู้ถูกผลักไสให้กลายเป็นอ่ืน 
  7) คุณลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บัณฑิตอาสาสมัครต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ และท างานร่วมกับชาวบ้าน 
ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร ซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ ชนบทจึงยังคงเป็น
ทรัพยากรของการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติงานพัฒนา 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร  (บัณ ฑิ ตอาสาสมั ค ร ) ยั งมี ค วามจ า เป็ นที่ จะต้ อ งบ่ ม เพาะบัณ ฑิ ต  
ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้มีส านึกรับใช้
สังคม เสียสละที่จะท างานเพื่อส่วนรวม ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม การมีจิต
สาธารณะ ส านึกความรับผิดชอบต่อการท างานอาสาสมัคร มีความเคารพในศ กดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากบัณฑิตอาสาสมัครที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้จะต้อง สามารถท างานให้บริการชุมชน 
ตอบสนองความต้องการของสังคมชนบท สังคมพหุวัฒนธรรม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต รวมทั้งความสามารถ
รวบรวมข้อมูล ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวตกรรมการพัฒนาที่มาจากท้องถิ่น เป็นผู้น ากระบวนการพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างส านึกความเป็นเจ้าของ ด้วยการเรียนรู้ สร้างกระบวนการพัฒนา และ
ร่วมใช้ชีวิตท างานบริการชุมชนจนน าไปสู่นวตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบ่มเพาะส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ 
รักความเป็นธรรม พร้อมท่ีจะเสียสละท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

   การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปเพื่อปรับบทบาทการเรียนรู้ และการบริการชุมชน ของบัณฑิตอาสาสาสมัคร ให้
สอดคล้องกับการทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของชนบท เพื่อให้การจัด
การศึกษาตอบสนองต่อการประเด็นปัญหาส าคัญของประเทศ และความต้องการก าลังคนในการท างานพัฒนาในพื้นที่
สนามที่เปลี่ยนรูปแบบไป ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทดลอง ฝึกฝน ด้วยการลงมือปฏิบัติ บ่ม
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เพาะส านึกของความเสียสละ เข้าใจ และเห็นใจผู้อื่นจากการไปร่วมใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งจะบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตผู้เข้าใจ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและท้องถิ่น ไปพร้อม ๆ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การพัฒนา โดยหลักสูตรยังคงไว้ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีส านึกรับใช้สังคมและจิตสาธารณะที่จะท างานเพื่อส่วนรวม ซึ่งถือ
เป็นภารกิจหลักของสถาบัน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
    ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
    ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
    ไม่มี 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
 เรียนรู้การท างานพัฒนาในวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยการลงมือปฏิบัติงานอาสาสมัคร จัดการเรียนการสอนโดย
จัดประสบการณ์ให้บัณฑิตท างานให้บริการแก่ชุมชนที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิต 
และปัญหาของประชาชน เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตให้มีส านึกรับใช้สังคม ภายใต้ปรัชญาและกระบวนการการเรียนด้วยการ
ท างานให้บริการแก่สังคม (Service-learning)  
 1.2 ความส าคัญ  
  หลักสูตรพหุวิทยาการ ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม (cultural turn) ทั้งในมิติการสร้างสันติภาพ และการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเป็นท้องถิ่น มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ท่ีเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industry) ขณะที่ชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปจนเท่า
ทันเมืองในด้านความรู้ ความเป็นประชาธิปไตย เคารพ ปกป้องในสิทธิ เสรีภาพของตนเอง 
  การศึกษาเรียนรู้ การท างานพัฒนา ภายใต้การลงมือปฏิบัติโดยหลักสูตรส่งบัณฑิตอาสาสมัครไปอยู่ในพื้นที่
ชนบทจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่การเข้าไปให้ความช่วยเหลือ พัฒนา ในแบบเดิม ไม่ใช่การสร้างสูตรส าเร็จ กะเกณฑ์
ว่าชนบทจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่ก าหนดไปจากส่วนกลาง และที่ส าคัญคือ ไม่ใช่วางบทบาทเป็น ครู หมอ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร หรือนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจเอาว่าชนบทยังขาดแคลนไม่เพียงพออีกต่อไป 
หากแต่บัณฑิตอาสาสมัครจะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาใหม่ๆ ในรูปของนวตกรรม ท่ีผลิตสร้างขึ้น
จากฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบริบทของชุมชน มีความเข้าใจสถานการณ์ชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความรู้เพียง
พอที่จะผลิตงานสร้างสรรค์การพัฒนาในเชิงนวตกรรมที่มาจากท้องถิ่น โดยมีชุมชนเป็นฐาน (community base) จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องจัดกระบวนการการเรียนรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียน ในหลักสูตร ในลักษณะพหุวิทยาการ ที่สามารถบูรณา
การองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา “บัณฑิตอาสาสมัคร” ต้องมีความรู้ด้านสังคมศาสตรก์ารพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย
อนุสาขาวิชา ท้ังด้านการพัฒนา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาชุมชน การวิจัยทางสังคม   
ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชุมชน สังคม ที่มีความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ยังต้องมีทักษะการบริหารจัดการการจัดกระบวนการกลุ่ม ความเป็นผู้น า การเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ด้านการบริหารรัฐกิจ และการบริหารองค์กร รวมถึงการน าองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของการประดิษฐ์สร้างนวตกรรมมาใช้ในการท างานพัฒนา นอกจากนั้นบัณฑิต
อาสาสมัครที่เข้าไปท างานในกลุ่มชาติพันธุ์ยังต้องเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไป
ท างานในพื้นที่ด้วย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการที่บัณฑิตอาสาสาสมัครเลือกไปปฏิบัติงาน และพื้นความรู้เดิมของบัณฑิต
อาสาสมัคร เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องปฏิบัติงาน โดยด าเนินการโครงการพัฒนาเพื่อบริการชุมชน 
และที่ส าคัญมากคือ จะต้องมีส านึกความรับผิดชอบ เข้าใจและมีคุณธรรม ที่จะไม่ล่วงละเมิดต่อศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ใน
การท างานพัฒนา 
  บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครจึงเป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนการพัฒนา เสมือนเป็นพ่อครัว แม่ครัว ท่ีจัดสรร
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงรสประกอบเป็นอาหาร และใช้อาหารนั้นเป็นเครื่องมือหรือนวตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้พ้ืนฐานความรู้ ความสามารถท่ีได้ศึกษามาในระดับปริญญาตรีของผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นบัณฑิตอาสาสมัคร 
  หลักสูตรนี้จึงต่างไปจากนักการตลาดชุมชน หรือนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีนิยมเปิดสอนกันอยู่ในเวลานี้ 
แต่เป็นนักจัดกระบวนการพัฒนา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้ และเข้าใจอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงโดยตัวของชุมชนเอง เรียกว่า นักสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนา (development process creator)  
บัณฑิตอาสาสมัครจะมีคุณลักษณะส าคัญที่จะต้องเข้าใจวัฒนธรรม บริบทของชุมชน ในฐานะที่เป็น “คนใน” รับรู้ถึง
ปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ส านึก และตัวตนของชุมชนที่เข้าไปอาศัยอยู่ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังส านึกของการอยู่ร่วมกัน การ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมของผู้ให้และผู้รับ ตลอดจนการไม่เพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมที่ด ารงอยู่
ในสังคม รู้จักและเข้าใจผู้ที่ถูกกระท า คนเล็กคนน้อย ผู้ถูกผลักไสให้กลายเป็นอ่ืน คุณลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการ
ที่บัณฑิตอาสาสมัครต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ และท างานร่วมกับชาวบ้าน ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นระยะเวลาที่
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นานพอสมควร ซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ ชนบทจึงยังคงเป็นทรัพยากรของการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติงาน
พัฒนา 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) มีส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รักความเป็นธรรม พร้อมจะเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2) มีความรู้ในลักษณะพหุสาขาวิชา สามารถท าความเข้าใจสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน
พัฒนาร่วมกับประชาชน  
 3) สามารถท างานร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลาย แตกต่าง และซับซ้อนทางวัฒนธรรมได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (1 ปี) 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.การจัดกระบวนการเรียนการ
สอน  ด้ วยการเรี ยนรู้ จากการ
ท า งาน ให้ บ ริ ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 
(service- learning)  

1.สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนด้านการพัฒนา ที่มี
ความต้องการผู้ปฏิบัติ งานพัฒนาใน
ระดับชุมชน หมู่บ้าน เพื่ อส่งบัณฑิต
อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน เรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

1.โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอก 

 2 .จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน  แล ะก าร
ประเมินผลในเชิงบูรณาการระหว่างการ
เรียนรู้และการท างานบริการสังคม 

1.แบบ มคอ.3 และ 4 ในแต่ละวิชามี
กิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่
ภาคสนามอย่างน้อย 1 ครั้งในการเรียนการ
สอนภาควิชาการ 
2.แบบ มคอ.5 และ 6 ในแต่ละวิชามีการ
ประเมินผลที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้
ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

2.การสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นใน
สภาวะ ร่วมสมัย 

1.ส่งเสริมวิจัยเฉพาะเรื่องในประเด็นศึกษา
ที่เชื่อมโยงกับสังคมพหุวัฒนธรรม หรือ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อท้องถิ่น 
 
 
 
2.การสร้างความรู้ด้านการพัฒนา ใน
ด้านกระบวนการ รูปแบบ การปฏิบัติ 
รวมทั้งงานสร้างสรรค์ และนวตกรรม
ด้านการพัฒนา ที่มาจากฐานวัฒนธรรม
บริบททางสังคมของท้องถิ่น 

1.รายงานการวิจัยเฉพาะเรื่อง/หัวข้อการ
วิจัยเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
สั งคม  วัฒ น ธรรมข้ ามพ รมแดน และ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อท้องถิ่นรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  จากจ านวนงานวิจัย
เฉพาะเรื่องทั้งหมดต่อปี 
1.ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ และ
โครงการที่บัณฑิตอาสาสมัครด าเนินการใน
พื้นที่ปฏิบัติงานสนาม ต้องพัฒนาขึ้นมาจาก
ฐานวัฒนธรรม และบริบททางสังคมของ
ท้องถิ่น  

3.สร้างความช านาญเฉพาะ ความ
ภาคภูมิ ใจ และความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพตนเองของผู้ผ่ านการ
เรี ย น ใน ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต
อาสาสมัคร 

1.รูปแบบการเรียนการสอน เน้นการ
สร้างเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ และ
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

1.เนื้อหาการสอนในแต่ละรายวิชา เน้นไปสู่
การสร้างเสริมพลังให้กับบัณฑิตอาสาสมัคร
ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นักนวัตกรรม
ด้านการพัฒนา และการเป็นนักพัฒนาที่
สามารถสร้างสรรค์งานพัฒนาตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมไทยร่วมสมัย 
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  หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่ม
ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีท่ี 1  

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี    

2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  วัน – เวลาราชการปกติ  

 เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์   เวลา  09.00  น. ถึง 16.00 น.  
 ภาคการเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน          เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม   

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ   ซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
2) ผู้เข้าศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะท าประโยชน์เพื่อสังคม มีประสบการณ์ท างานด้านการพัฒนา และเคย

ท างานร่วมกับชุมชน 
3) การรับเข้านักศึกษาต่างประเทศ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย  
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
1) การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวิทยาลัยพัฒศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมี

การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
2) การคัดเลือกนักศึกษาต่างประเทศให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน  
   แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผา่นสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เปน็สื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนข้าม
สถาบัน พ.ศ. 2560   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร   

  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
  จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 33  หน่วยกิต 

  ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ   

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยศึกษาตามโครงสร้างและ

องค์ประกอบ ดังนี้  
1. วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 

    1.1 การศึกษารายวิชา  18 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึก ทักษะการเป็น     

บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง 
3 หน่วยกิต 

 

   หมวดวิชาทักษะการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค ์ 9 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา 6 หน่วยกิต 

    1.2 การปฏิบัติงานสนาม 9 หน่วยกิต 
2. การวิจัยเฉพาะเร่ือง 6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.1.3.1 รหัสวิชา     

 รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัวและตัวเลข 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้  
 อักษรย่อ  บอ./GV หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของวิทยาลัย  
 เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับวิชาของแต่ละหมวด 
 0-9 หมายถึง  ล าดับวิชาของแต่ละหมวด 
 เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดของลักษณะวิชา 
 1 หมายถึง หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึก ทักษะการเป็นบัณฑิตอาสาสมัคร 
   และความเป็นพลเมือง 
 2 หมายถึง หมวดวิชาทักษะการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
 3 หมายถึง หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา 
 4 หมายถึง วิชาการปฏิบัติงานสนาม 
 5 หมายถึง วิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง 
 เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา 
 5 หมายถึง วิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

3.1.3.2 วัตถุประสงคข์องรายวิชา 
หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึก ทักษะการเป็นบัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง 
1. เพื่อปลูกค่านิยมและความตระหนักใน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม และความ

เป็นประชาธิปไตย   
2. เพื่อเรียนรู้ถึงคุณลักษณะเฉพาะ อัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตอาสาสมัคร   
หมวดวิชาเสริมสร้างทักษะการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
1. เพื่อให้สามารถใช้วิธีวิทยา เครือ่งมือ ของการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 
หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการและสถานการณ์ของสังคมไทยในบริบท

โลกาภิวัตน์อย่างรอบด้าน 
2. เพื่อให้นักศึกษามีหลักการและวิธีคิดในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย 
3. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการพัฒนาเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานภาคสนามและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่อง 
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 3.1.3.3  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร  

1.  วิชาบังคับ     27 หน่วยกิต 

1.1 การศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต : นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาจาก หมวดวิชาเสริมสร้าง
จิตส านึกทักษะการเป็นบัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง หมวดวิชาเสริมสร้างทักษะการท างานพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา รวมจ านวน 18 หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
                               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

  หมวดวิชาเสริมสร้างจติส านึก ทักษะการเป็น
บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง 

3 หน่วยกิต 

 บอ.510 บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง  3 (2-2-8) 
 GV510 Graduate Volunteer and Citizenship  

  หมวดวิชาทักษะการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค ์ 9 หน่วยกิต 
 บอ.520 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-9) 
 GV520 Concepts and Methodology of Qualitative Research for Development 
 บอ.521 กระบวนการท างานชุมชน 3 (3-0-9)  

 GV521 Community Work Process 
                     บอ.522 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการพัฒนา 3 (3-0-9)  

  GV522 Creative Thinking and Development Innovation 

  หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา 6 หน่วยกิต 
 บอ.530 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 (3-0-9)  
  GV530 Development in Multicultural Society 
  บอ.531 การเปลี่ยนผ่านของชนบท – เมือง และการพัฒนา 3 (3-0-9) 
  GV531 Rural – Urban Transformation and Development  

1.2 การปฏิบัติงานสนาม   9 หน่วยกิต 

 บอ.540 การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสงัคมพหุวัฒนธรรม            9 (ฝึกปฏิบัติจ านวน 27 สัปดาห์) 
 GV540 Volunteer Work in Multicultural Society      
 

2. การวิจัยเฉพาะเร่ือง 6 หน่วยกิต 
บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 (0-12-24) 
GV550 Special Research 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

บอ.510 บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็น
พลเมือง 

3 หน่วยกิต บอ.540 การปฏิบตัิงานอาสาสมัครในสังคม 
           พหุวัฒนธรรม 

9  หน่วยกิต 

บอ.520 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อการพัฒนา 

3 หน่วยกิต   

บอ.521 กระบวนการท างานชุมชน 3 หน่วยกิต   
บอ.522 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
การพัฒนา 

3 หน่วยกิต   

บอ.530 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต   
บอ.531 การเปลี่ยนผ่านของชนบท – เมือง 
และการพัฒนา 

3 หน่วยกิต   

    
รวม                        18    หน่วยกิต รวม                        9  หน่วยกิต 

 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาท่ี 1  

            บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง   6      หน่วยกิต 
 

รวม                                              6      หน่วยกิต 
 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
บอ.510  บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง      3 (2-2-8) 
GV.510  Graduate Volunteer and Citizenship      
  แนวคิด ค่านิยม และอุดมการณ์อาสาสมัครและความเป็นบัณฑิตอาสาสมัคร ปรัชญาด้านจริยธรรม
กับการพัฒนา ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ โดยการเคารพหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรม และความเท่าเทียม บนพื้นฐาน
ของหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ผ่ านการท ากิจกรรมและโครงการ
อาสาสมัคร 
  Concepts, values, and ideologies of volunteer and being a graduate volunteer. 
Philosophy of  ethics  and development. Being active citizens with respect the rights, freedom, equity 
and equality on the principle of democracy participation and social/community responsibility through 
voluntary activities and projects. 
   
บอ.520  แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา   3 (3-0-9) 
GV.520  Concepts and Methodology of Qualitative Research for Development   
  แนวคิดการวิจัยที่ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนที่ค านึงถึง
บริบททางสังคมในพ้ืนที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแสวงหาและผลิตสร้างความรู้ของชุมชนร่วมกับ
นักวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  
  Creative approach and qualitative research for development focus on community 
participation and social context in the studied areas aiming to empower the community, search for 
knowledge and solve problems together with community. 
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บอ.521  กระบวนการท างานชุมชน      3 (3-0-9) 
GV.521  Community Work Process    

       แนวคิดและหลักการท างานในชุมชนร่วมกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะกับองค์กรภาคประชาชน ในพื้นท่ีสังคมพหุวัฒนธรรม ฝึกฝนทักษะการเป็นกระบวนกร และทักษะการท างานที่
จ าเป็น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือการท างาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาต่อ
สาธารณะ เรียนรู้การเสริมสร้างบทบาทให้กับชุมชน การวางแผน การจัดการงานในชุมชน การระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 Concepts and principles in working with individual, community, and agencies both 
governmental and non-governmental ones in the multiple cultural societies. Practice skill of 
organizers and other skills necessary, including develop working tools, use of communication 
technology, produce media concerning development work and disseminate to public. Learn and 
strengthen community roles of community planning, resource mobilization and also follow up and 
evaluate projects. 

 
บอ.522  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการพัฒนา    3 (3-0-9) 
GV.522  Creative Thinking and Development Innovation    
        การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบความคิด แนวทางการสร้างนวัตกรรมที่น ามาสู่
การสร้างสรรค์ออกแบบนวตกรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบททางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น และตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของคน ชุมชน สังคม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
การพัฒนาท่ีเท่าเทียม ผ่านการศึกษากรณีตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาในระดับชุมชน ท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ออกแบบและเขียนโครงการ การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการในเชิงนวัตกรรม 
  Develop creativities, process of creative thinking design, innovation for development 
and problem solving relevance to situation and cultural context of local community. Create 
awareness of differences and diversities of individual community/society. Promote equal access and 
utilization of development innovation via case studies of community development innovation from 
both domestic and foreign communities. Design, develop and evaluate projects. 
 
บอ.530  การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม     3 (3-0-9) 
GV.530    Development  in Multicultural Society       
  ความหมายและแนวคิดของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพหุ
วัฒนธรรมในสังคมไทยด้านต่างๆ ปัญหาความขัดแย้งและอคติที่มาจากการไม่ยอมรับความแตกต่าง การจัดการอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันของผู้ที่มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ สถานะความเป็นพลเมือง ศาสนา 
เพศ ความเห็นต่างทางการเมือง และอื่นๆ 
  Definitions, concepts of multicultural society in terms of history, conflicts and 
prejudice against differences.  Constructive management for development and competence of living 
together with diversity of ethnics, citizenship, religious, sexuality, and political stands, etc. 
   
บอ.531  การเปลี่ยนผ่านของชนบท – เมือง และการพัฒนา    3 (3-0-9) 
GV.531    Rural – Urban Transformation and Development     

 แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เช่ือมโยง สัมพันธ์กับกระแสโลก การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ ทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ – สังคม วัฒนธรรม การเคลื่อนไหว ต่อสู้ และวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากการพัฒนา 
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 Concepts and forms of change in Thai rural community which relates to the world 
trends.  Transformation from agricultural to industrial societies, modern to postmodern societies. 
Socio-economic and cultural Structural transformation. Changes in processes of social movement and 
ways of living due to development processes. 
 
บอ.540  การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม   9 (ฝึกปฏิบัติจ านวน 27 สัปดาห์) 
GV.540  Volunteer Work in Multicultural Society  
  เรียนรู้โดยการท างานบริการชุมชนจากสถานการณ์จริงของสังคมไทย หรือประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อาเซียน ฝึกฝนตนเองให้ด ารงชีวิตและท างานพัฒนาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง พัฒนาจิตส านึกอาสาสมัครและส านึกความเป็นพลเมือง โดยการท างานบริการชุมชน ตั้งแต่ริเริ่ม วางแผน 
ด าเนินการ ประเมินผลโครงการ และเผยแพร่ขยายผลโครงการสู่สาธารณะ มีก าหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติรวม 27 สัปดาห์  
  The course offers service learning through the real situation in Thai society or a 
neighborhood countries. By taking this course, students will learn about living, working, and studying 
development process in a difference of sociocultural context. The course will develop volunteer 
mind and civil consciousness consisting in process of community service as follow; creating, planning, 
operating, evaluating, and extending of development project. 
 
บอ.550  การวิจัยเฉพาะเรื่อง       6 (0-12-24) 
GV.550  Special Research 
   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียง หรือสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบรายงานวิจัย หรือการประดิษฐ์  
การออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์อื่น โดยน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการใช้ชีวิตและการท างานอาสาสมัครใน
พื้นที่ปฏิบัติงานสนาม ผสานกับความรู้ทางสังคมศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา หรือสร้างสรรค์ผลงานข้ึน
ใหม่  โดยแสดงถึงกระบวนการ ของการศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชาการ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกว้าง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมโดยทั่วไป วัดผลการศึกษาเป็น 2 ระดับ : S (ใช้ได้) และ U (ยังใช้ไม่ได้)  
  Special research is a course allowing student to integrate their knowledge and 
experience in term of a research report or one of the creation types. A student shall apply their 
learning, analyzing, synthesizing skills in his/her field study areas to the report or the creation. The 
student will demonstrate investigational process under the academic disciplines and publicizing for 
community or social service. Assessment criteria : S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory)   
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 3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
    

ล าดับ 
ที ่

เลขที่ 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 4102100053XXX รองศาสตราจารย์ 
 

นายสามชาย ศรีสันต์ 
 

ปร.ด. 
สม.ม. 
ป.บอ. 
ศศ.บ. 

สหวิทยาการ 
สังคมวิทยา 
บัณฑิตอาสาสมัคร 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

2552 
2540 
2536 
2534 

2. 3930800053XXX อาจารย์ นายสานิตย์ หนูนิล ปร.ด. 
วท.ม. 
สส.บ. 

การจัดการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
สังคมสงเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2559 
2553 
2549 

3. 3100202425XXX อาจารย์  นางสาวเกศกุล สระกวี 
 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
วท.บ. 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2550 
2537 

4. 3341500286XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

นางสุภาวดี ขุนทองจันทร์ 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
ค.บ. 

พัฒนบูรณาการศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถาบันราชภัฎล าปาง 

2553 
2548 
2538 

5. 3100903393XXX รองศาสตราจารย์  
 

นางสาวกิริยา กุลกลการ 
 

Ph.D. 
M.A. 
ศ.บ. 

Economics 
Economics 
เศรษฐศาสตร์ 

University of Wisconsin-Madison, USA. 
University of Otago, New Zealand 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2550 
2542 
2538 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ)  
วัตถุประสงค์ของวิชาการปฏิบัติงานสนาม บอ.540 การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม 9 หน่วยกิต  

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ชุมชนจากสถานการณ์ที่เป็นจริงของสังคมไทย  และฝึกฝนตนเองให้ด ารงชีวิต
อยูภ่ายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวิถีชีวิตปกติของตนเอง 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตส านึกอาสาสมัคร โดยการให้บริการชุมชนและปฏิบัติงานในโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทผู้น าและผู้ตาม  
  4.1.2 สามารถปฏิบัติทักษะในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนา และเผยแพร่ความส าเร็จสู่สาธารณะ 
  4.1.3  สามารถปรับตัวอยู่ร่วม และท างานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุข 
  4.1.4  มีจิตสาธารณะ และส านึกความเป็นพลเมือง   

 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 27 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม ปีการศึกษาที ่1 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสนาม  1 สัปดาห์แรก 
4.3.2 ปฏิบัติงานสนามช่วงที่ 1   12 สัปดาห์ 
4.3.3 สัมมนาระหว่างปฏิบัติงานสนามและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัยเฉพาะเรื่อง  1 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 13) 
4.3.4 ปฏิบัติงานสนามช่วงที่ 2   13 สัปดาห์ 
4.3.5 สัมมนาทางวิชาการ    1 สัปดาห์  (สัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 27) 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  

วัตถุประสงค์ของวิชา บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง  6 หน่วยกิต  
1. เพื่อให้นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสนามได้น าประสบการณ์การใช้ชีวิตและการท างานอาสาสมัครในพื้นที่ มาเรียบ

เรียงเป็นความรู้ทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือโครงการในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและสังคมโดยทั่วไป 
2. เพื่อรวบรวมความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตชาว

ชนบทกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนาสังคม 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  เรียบเรียงประสบการณ์การใช้ชีวิตและการท างานอาสาสมัครในพ้ืนที่ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเป็นความรู้ทาง
วิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือโครงการในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและสังคมโดยทั่วไป  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาเรียบเรียงวิเคราะห์

สังเคราะห์ในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์อื่นได้   
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 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (มิถุนายน – กรกฎาคม) 8 สัปดาห์   ปีการศึกษาที ่1   

 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
  6 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาจะจดทะเบียนได้ เมื่อผ่านการวัดผลการปฏิบัติงานภาคสนามได้ค่าระดับ ไม่ต่ ากว่า B หลังจาก 

จดทะเบียนแล้วนักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เพื่อให้คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
เฉพาะเรื่อง และกรรมการการวิจัยเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย 2 คน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบวิชาการวิจัย
เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ กรรมการการวิจัยเฉพาะเรื่อง นั้นหมายรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง โดยต้องมีอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะก าหนดเวลาสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ 

เง่ือนไขการสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  

5.6.2 คณะกรรมการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษารวม 2 คน 
5.6.3 ในการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบเพื่อรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
5.6.4 นักศึกษาแก้ไขโดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบจนเสร็จสมบูรณ์ 
5.6.5 การวัดผลวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และ ระดับ U (ใช้ไม่ได้) 

 
   
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 23 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. ส านึกรับผดิชอบต่อสังคม รักความเป็นธรรม พร้อมอุทิศ
ตนท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ฝึกวางแผน บริหารจัดการ และด าเนินการโครงการ
พัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการขยายผลโครงการ 

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานพัฒนา 2. ให้มกีิจกรรมเสริมหลักสูตรการริเริม่ และสร้างสรรค์
โครงการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการพัฒนา 

3. ทักษะการท างานร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีที่มีความ
หลากหลายแตกต่างและซับซ้อนของวัฒนธรรม 

3. การศึกษาดูงานและการทดลองใช้ชีวิตในพื้นที่ท่ีมีความ
แตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

จัดประสบการณ์ตรงให้เรียนรู้ครอบคลุมประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีท้ังการประเมินระหว่างเรียนและภายหลังสิ้นสุดการเรียนรายวิชา โดย

ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงทั้งในส่วนการฝึกอบรมและ 
พี่เลี้ยงในโครงการปฏิบัติงานตลอดจนผู้น าชุมชนและผู้ใช้บริการในชุมชน ในส่วนการประเมินมีแบบบันทึกและ 
แบบประเมิน 

 

 2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดที่ส าคัญในด้านการพัฒนาและการวิจัยทางสังคม  
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ 

การท าโครงการพัฒนา 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในช้ันเรียน และชุมชน โดยกลวิธีในการสอนมีทั้งบรรยาย อภิปราย การค้นคว้า 
การวิเคราะห์การลงมือปฏิบัติผ่านการท าโครงการ  กรณีศึกษา และศึกษาดูงาน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   มีการประเมินหลายวิธี/หลายกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ มีทั้งการสอบวัด

ความรู้โดยใช้ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์กรณี การท าโครงการ และการน าเสนองาน  
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
   3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่มใน

สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การ
ท าโครงการการท ารายงานการศึกษาค้นคว้า การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา โดยการสอบวัดความสามารถ  และประเมิน

จากผลงานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ทั้งรายงานบุคล รายงานกลุ่ม การสัมมนาและการศึกษารายบุคคล 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   สอนโดยเน้นการ มีปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้เรียนกับชุมชน 

ผู้ใช้บริการและผู้ร่วมทีมท างานอ่ืน ๆ 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีม  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่

ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์  ประเมินการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองตามประสบการณ์ที่จัดให้
อย่างต่อเนื่อง 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 

1) สามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็น
งานวิชาการที่เหมาะสมต่อการสื่อสารเผยแพร่ 

2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟังและการเขียน 
3) มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนออย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง 

และการเขียน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

ฝึกทักษะการน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่น าเสนอ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 

   ประเมินผลจากงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีแบบวัดผลตามกิจกรรม ในส่วนการทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลจะมีกระบวนการทดสอบทั้งสอบปากเปล่าและการเขียนรายงานผลการศึกษาวิจัย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 3.2 ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดที่ส าคัญในด้านการพัฒนาและการวิจัยทางสังคม  
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการท าโครงการพัฒนา 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 3.3 ทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 3.5 ทักษะการวิเคราะห์ และการสื่อสาร  
1) สามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นงานวิชาการ 

ที่เหมาะสมต่อการสื่อสารเผยแพร่ 
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟังและการเขียน 
3) มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนออย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

บอ.510 บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง                

บอ.520 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการ
พัฒนา 

               

บอ.521 กระบวนการท างานชุมชน                

บอ.522 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการพัฒนา                

บอ.530 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม                

บอ.531 การเปลี่ยนผ่านของชนบท – เมือง และการ
พัฒนา  

               

บอ.540 การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม                

บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง                
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 4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นป ี ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อ 
เรียนจบแต่ละชัน้ป ี

ปีท่ี 1 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านแนวคิด ทฤษฎี อย่างลึกซึ้ง และหลักปฏิบัติอย่างเช่ียวชาญ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์การพัฒนา 
และวิ เคราะห์สถานการณ์ ในปัจจุบัน  สามารถเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและท างาน 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ดังนี้    

  1.1 การวัดผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี ้
ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.0 
 นักศึกษาจะต้องได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 ในการศึกษางานรายวิชาทุกวิชา ถ้าได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00  ให้สอบแก้ตัว

รายวิชาที่ได้ค่าระดับต่ ากว่า 3.00 ได้เพียงครั้งเดียว ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากยังได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว 
จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

1.2 การวัดผลการปฏิบัติงานสนาม  แบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี ้
ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.0 
นักศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานสนาม ได้ค่าระดับต่ ากว่า B จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

1.3 การวัดผลการวิจัยเฉพาะเรื่อง แบ่งเป็น 2 ระดับคือ S = ใช้ได้ (ผ่าน)  U = ยังใช้ไม่ได้ (ไม่ผ่าน) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
  2.1.1 มีคณะกรรมการวิชาการดูแลกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  2.1.1 มีกรรมการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่องที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ท่าน ดูแล 
ผลการสอบโดยก ากับเนื้อหาผลการศึกษาและการเขียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
    2.2.1 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลในเชิงปริมาณ เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะของบัณฑิตในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียสละ และการอุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตอาสาสมัคร  
  2.2.2 ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการจัดประชุมร่วม ในลักษณะการสนทนากลุ่ม ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ท่ีสังกัดในหน่วยงานที่มีบัณฑิตอาสาสมัครไปท างาน เพื่อประเมินคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ของการบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตอาสาสมัครผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 ได้ค่าระดับ B ขึ้นไป ในวิชาการปฏิบัติงานสนาม 
3.4 ได้ค่าระดับ S ในการสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง 
3.5 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ทีว่ิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
  1) นโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์  
  2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 1.2 ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรูโ้ดยเข้ารว่มอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการประเมินผล อบรม
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานท้ังในและต่างประเทศ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
  1) การให้อาจารย์มสี่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
  2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม ่
  3) ส่งเสริมให้อาจารย์เขา้การประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การก ากับมาตรฐาน   
   การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุก
ประการ 

   1.1 มีประธานหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการหลักสูตร  
   1.2 มีคณะกรรมการวิชาการ อันประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมี

คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนใน

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ รวมทั้งท าหน้าที่ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการพัฒนา 
และงานอาสาสมัคร 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
ด้านอาสาสมัครที่ทันสมัย 
3. ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
3. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
4. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จ านวนคณ าจารย์ประจ าไม่น้ อยกว่าเกณ ฑ์
มาตรฐาน 
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และหรือ เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านงาน
อาสาสมัครและการพัฒนา 
6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่ เกี่ ยวข้องทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
7. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อย
ทุก 4 ปี 
8. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและการ
เรียนการสอน จากผู้เรียนในช่วง 2 เดือน สุดท้าย
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให้นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 
3. จ านวนและราย ช่ือคณ าจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์ 
4. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ป ระกอบ ด้ วยอาจ ารย์ ผู้ ภ าย ใน
วิทยาลัยอย่างน้อยทุก 2 ป ี
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึ กษ า ใน ปี ที่ มี ก ารป รับ ป รุ ง
หลักสูตร 

 
2. บัณฑิต  
  คุณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต เป็ น ไป ต าม กรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษ าแห่ งช าติ  โด ยพิ จ ารณ าจ ากผลลั พ ธ์ 
การเรียนรู้   
 
3. นักศึกษา   
  3.1 กระบวนการรับนักศกึษา 
       1) หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับเข้านักศึกษา ท าหน้าที่วางแผนการ
รับนักศึกษา การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
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       2) หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ก าหนดรูปแบบและแนวทาง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
รูปแบบการคัดเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ตลอดจนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       1) หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยก าหนดรูปแบบและจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษารายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกัน การท ากิจกรรมร่วมกัน 
ตลอดจนเข้าใจถึงแนวคิด ปรัชญา การบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
       2) หลักสูตรน าข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมในครั้งท่ีผ่านมา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และมีการ
ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการจดักิจกรรม 
  3.3 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
                 1) แต่งตั้งพีเ่ลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าตัวนักศึกษา 
                 2) บันทึกประวัติ และผลการด าเนินงานของนักศึกษาทุกคนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้ค าปรึกษา  
                 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นที่ปรึกษาหากปัญหาเกินความสามารถในการให้ค าปรึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
       4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาตลอด
การศึกษาในหลักสูตร 
  3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
  3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 3.5.1 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาประเมินพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2 ครั้ง คือ 
กลางภาคและปลายภาค เมื่อได้ผลการประเมินมาแล้ว มีการประมวลผลและแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนในระหว่างสอนและส าหรับปีการศึกษาต่อไป 
  3.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
        1) กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ 
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
              2) การร้องเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศกึษา พ.ศ. 2547 
 
4. อาจารย ์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
1) ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยค านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทหรือสังคมหรือมีประสบการณ์งานพัฒนา 
2) ประกาศหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ  
3) ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 

      4) เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
4.2 กระบวนพัฒนาอาจารย์ /พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

      1) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานท้ังในและต่างประเทศ 
      2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
      3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
      4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าการประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและ
รวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 จดัสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  1) ความพร้อมด้านห้องการเรียนการสอน 
อาคารศูนย์ฝึกอบรม 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน และหอพัก 1 หลัง อาคารเรียนและห้องประชุม 1 หลัง อาคารจัดกิจกรรม 1 หลัง  
ซึ่งประกอบด้วยห้องบรรยาย 2 ห้อง, ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ,ห้องศูนย์ข้อมูล 1 ห้อง, ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3 ห้อง  
  2) ความพร้อมด้านหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
มีหนังสือ ต ารา เอกสารงานวิจัย วารสาร รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ท่ีมี
อยู่ในหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ไม่ต่ ากว่า 70,000 หัวเรื่อง 
 3) ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
 - ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องจัดท าเค้าโครงการบรรยายรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ค าอธิบา ย
รายวิชา วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการเรียนการสอน หัวข้อการบรรยายอย่างละเอียด รายช่ือหนังสือที่อ่านและการวัดผลให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
 - จัดให้มีสัญญานอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เอื้ออ านวยต่อการสืบค้นข้อมูล 
 - จัดห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
จะมีการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการสนับสนุน การเรียนรู้และการสอน ด้าน

หนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการต่าง ๆ จะประสานกับห้องสมุดเพื่อจัดหาบริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า ใน
ส่วนของหน่วยงานจะมีห้องศูนย์ข้อมูล เพื่อบริการหนังสือ ต ารา และบทความหรือวารสารทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
ด าเนินการส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การสอนและการวิจัย พร้อมการส ารวจความ 

พึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรยีนรู้และการวิจัยโดยในส่วนของบุคลากร
มีการจัดท าแบบส ารวจและสอบถามในการประชุมกรรมการวิชาการเพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ส าหรับนักศึกษาจะมีการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาในช่วงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรายวิชา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรอื
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

 รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี  10 12 12 12 12 
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 8 10 10 10 10 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมคณาจารย์เพื่อประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลการ
สอน และการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน าน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อฝ่ายบริการการศึกษาโดยใช้แบบประเมิน 

การสอนตามที่ก าหนด  ผลการประเมินส่งกลับให้ผู้สอนปรับปรุงต่อไป โดยเลขานุการหลักสูตรจะรวบรวมผลการประเมินเพื่อ
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ทางสังคมต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
  2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรใน

ภาพรวมและใช้ข้อมูลการประเมินย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
  2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร  เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการ 
4.2 จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
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      ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
1. รองศาสตราจารย ์ดร. สามชาย  ศรีสันต์ 
งานวิจัย 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
สามชาย ศรสีันต์. (หัวหน้าโครงการ). (2558 - 2559). การติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ของ 

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (403 หน้า). 28 มกราคม – 27 กันยายน 2559 
บทความ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8 
สามชาย ศรสีันต์ (2559) วาทกรรมแนววิพากษ์และการศึกษาการพฒันาในสังคมไทย วารสาร ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.  

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2559 น. 261-293. (32 หน้า). 
สามชาย ศรสีันต์. (2558). มโนทัศน์การพึ่งตนเองของชนบท : การลดทอนความหมายของชนบทให้เปน็หมู่บ้านนิทาน, วารสารมนุษย์

ศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (26 หน้า). ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 
สามชาย ศรสีันต์. (2558). คนยากจนในสถานการณ์ภัยพิบัติน  าท่วม, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

(20 หน้า). ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 
 
2. อาจารย์ ดร. สานิตย์  หนูนิล 
งานวิจัย  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
สานิตย์  หนูนลิ (2559). เรื่องอิทธิพลของความรับผดิชอบต่อสังคมทีม่ีต่อผลการด าเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิง 

ประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชกิใบไม้เขียว (ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยดสุิตธานี). (70 หน้า). (สัญญาทุน  
ระหว่าง สิงหาคม 2558-สิงหาคม 2559) 

สานิตย์  หนูนลิ (2558). เรื่องการคุกคามทางเพศของผู้ปฏิบตัิงานแผนกครัวในธุรกิจโรงแรม: ศึกษาผา่นมุมมอง 
นักศึกษาฝึกงาน (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยดสุิตธานี). (52 หน้า). (สัญญาทุน ระหว่าง สิงหาคม 2557- 
สิงหาคม 2558) (เผยแพร่ผลการวจิัย มกราคม-เมษายน 2560) 

บทความ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556; 1 
Annamalai, N., Noonin, S. & Buathong, S. (2019). Perception Matters: Exploring Thai lecturers’ views,  

preferences and needs of MOOCs. The Reference Librarian. 1541-1117 (Online). (28 หน้า). 
(Published online: 29 May 2019) 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8 
สานิตย์ หนูนลิ. 2562. อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร: แนวคิด และการ 

ประยุกต.์ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 39,1: 63-74. (12 หน้า). (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) 
สานิตย์ หนูนลิ และกนกวรา พวงประยงค์. 2562. สังคมชนบทไทยสมัยใหม่กับปจัจัยก าหนดวิถีการด าเนินชีวิต. วารสาร 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 44,2: 34-64. (31 หน้า). (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
สานิตย์ หนูนลิ. 2561. การสร้างความผูกพันกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี: ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร.  

วารสารนักบริหาร. 38,1: 37-45. (9 หน้า). (มกราคม-มิถุนายน 2561) 
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สานิตย์ หนูนลิ. 2560. การคุกคามทางเพศของผู้ปฏิบัติงานแผนกครัวในธุรกิจโรงแรม: ศึกษาผา่นมุมมองนักศึกษาฝึกงาน 
วิทยาลัยดสุิตธานี. วารสารวิทยาลยัดุสติธานี. 11,1: 34-46. (13 หน้า). (มกราคม-เมษายน 2560) 

สานิตย์ หนูนลิ. 2559. ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน: ธุรกิจภาคบริการ. วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร. 36,2:  
57-76. (19 หน้า). (พฤษภาคม-สงิหาคม 2559) 

สานิตย์ หนูนลิ. 2559. ความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน: แนวคิด และการประยุกต.์  
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 36,4: 166-177. (11 หน้า). (ตุลาคม- 
ธันวาคม 2559) 

สานิตย์ หนูนลิ. 2558. ปัญหาการคุกคามทางเพศในอุตสาหกรรมบรกิาร: แนวคิด ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข.  
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 7,3: 263-273. (10 หน้า). (กันยายน-ธันวาคม 2558) 

สานิตย์ หนูนลิ. 2558. การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวทิยาลัยดสุิตธานี.  
9,2: 176-190. (14 หน้า). (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) 

 
3. อาจารย์ ดร. เกศกุล  สระกวี 
งานวิจัย  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
จิตติ มงคลชัยอรัญญา, วีรบูรณ์ วิสารทสกลุ, เกศกุล สระกวี และเศรษฐภูมิ บัวทอง. (2562). โครงการการประเมินผลโครงการวิจัย

ภายใต้การสนับสนุนของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ฝ่ายวิจัยเพือ่ท้องถิ่น (สกว.ฝ่าย
วิจัยเพื่อท้องถิ่น). (403 หน้า). ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : จุดเริ่มหรือจุดจบของ
ภาคชนบทไทย ?” 23-24 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

บทความ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8 
Kedkun Srakawee. (2019). Community-Based Learning in Forestry Management and Restoration: Ban Na Ngiu -Na 

Pho Village, Thailand. Attend the conference to present paper. 7th ICSDAP Biennial Conference on 
“Social Unrest, Peace and Development” to be held at Islamic University, Kushtia-7003, Bangladesh 
on 14-15 September, 2019, (10 pages). 

เกศกุล  สระกวี. (2562). คนรุ่นใหม่กับความคาดหวังต่อการท างานในองค์กรพัฒนาเอกชนในปัจจุบันคนรุ่นใหม่กับความคาดหวังต่อการ
ท างานในองค์กรพัฒนาเอกชนในปัจจุบัน.  วารสารวิทยาการจัดการ. ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (26 
หน้า). 

เกศกุล  สระกวี และอรพินทร์ ชูชม. (2560). การพัฒนาแบบวัดการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุงผลส าเรจ็ของพนักงานอุตสาหกรรม
อาหารสตัว์. วารสารวิทยาการจัดการ. ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1 (83-107). มกราคม-มิถุนายน 2560. (24 หน้า). 

เกศกุล  สระกวี และอรพินทร์ ชูชม. (2560). การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของแบบวัดการเผชิญปญัหาการเปลี่ยนแปลงในงานของ 
พนักงานโรงงานอาหารสตัว์. วารสารจติวิทยา. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (58-71). มกราคม-มิถุนายน 2560. (13 หน้า). 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 
หนังสือและต ารา 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ; 1 
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน).  

(309 หน้า) 
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบรูณาการ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บริษัทซีเอ็ด 

ยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน). (264 หน้า). 
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สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และวิลารักข์  อ่อนสีบุตร. (2559).  “การยกระดับทักษะแรงงานกึ่งมีฝีมือและมีฝีมือระดับกลาง 
จากผู้ที่มิได้รับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยองค์กรธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.” 
บทหนึ่งของหนังสือ .ยั่งยืนจากประโยชน์สุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.  (10 หนา้ จาก 327 หน้า) 

Supawadee Khunthongjan. (2015). Book print “The Contract Farming Thai-Lao: Cabbage, Champasak.” 
Saarbrucken, Germany:  LAP LAMBERT Academic Publishing ; (113 pgs.) 

งานวิจัย 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2560). สถานการณก์ารพนันในผู้สูงอายุ พื นที่จังหวัดอบุลราชธานีและ 

นครราชสมีา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานกองทุนสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) (164 หน้า). 1 กุมภาพันธ์ 2561 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (นักวิจัย) (2560).  ต้นทุนและผลตอบแทนดา้นเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกีย่วผลผลติด้วย 
การจ้างรถเกี่ยวข้าว. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี (109 หน้า). 30 เมษายน 2560 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2559).  มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เอื อต่อการค้าการ 
ลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของนักลงทุนไทยในลาวในยุคประชาคมอาเซียน รายงาน 
วิจัยฉบับสมบรูณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (165 หน้า). 20 กันยายน 2559 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2559).  สถานการณก์ารผลิตและสถานการณ์ทางการตลาดของพริก 
พื นเมืองหัวเรือเพื่อการพัฒนาเครอืข่ายและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.  
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (128 หน้า). 15 เมษายน 2559 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2559).  การศึกษาพฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นในบรบิทของสงคมไทย 
ภาคอีสาน พื นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร  รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ ศูนย์ศึกษาปญัหาการพนัน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานกองทุนสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.). (124 หน้า). 1 มีนาคม 2559 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2559).  แบบแผนรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูก 
ข้าวกับการสรา้งสมดุลในการด ารงชีพ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ของชุดโครงการวิจัย งานวิจัยเชงิ 
นโยบายเกษตรและเสรมิสร้างเครอืข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย.รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองแห่งชาติ (สคช.)  (124 หน้า). 10 ตุลาคม 2558 

บทความ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8 
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2561). ลักษณะด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและ 

เสถียรภาพการค้าการลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนักลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก  
สปป.ลาว. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22 (3) : 84-111. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1. 
(27 หน้า). 7 กันยายน 2560 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2561). การเพิ่มผลิตภาพแรงงานท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขององค์กรธุรกิจ 
ที่ด าเนินงานในรูปแบบองค์กรแห่งความสุข. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา 
สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ,  38 (4) : 106-132. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และฐานข้อมูล 
ACI). (26 หน้า). 30 สิงหาคม 2559 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย. วารสาร 
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 (1): 160-185. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
(25 หน้า). 12 ธันวาคม 2558 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ต้นทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือในเชิงเศรษฐกิจและสังคม.  
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ, 36 (3 ):  
169-185.  (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1). (16 หน้า). 1 พฤศจิกายน 2558 
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สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระบบการ 
ผลิต และการด ารงชีพท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 38  
(2): 41-63. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1). (12 หน้า). 14 มิถุนายน 2558 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพริกพื้นเมืองพันธุ์หัวเรือด้วย 
มาตรฐานเกษตร ปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 32 (2): 209-221.  

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1). (12 หน้า). 28 มิถุนายน 2558 
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6 
สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ มาลิณี  ศรีไมตรีและวิลารักข์  อ่อนสีบุตร. (2560). การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนด้าน 

เศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของ 
เกษตรกร  จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษและสุรินทร์. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  
6 (12): 43-55  (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2). (12 หน้า). 26 กรกฎาคม 2559 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). พฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทยภาคอีสานพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
และมุกดาหาร. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 5 (9): 26-38. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2). (12 หน้า).  
2 มิถุนายน 2558 

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. กิริยา  กุลกลการ 
หนังสือและต ารา 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ; 1 
กิริยา กุลกลการ. (2559). ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ: กรณีศึกษาไต้หวัน”   

     ส านักงานท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
     กระทรวงแรงงาน. หจก.บางกอกบล๊อก 167 หน้า 

กิริยา กุลกลการ. (บรรณาธิการ). (2559). เคล็ด (ไม่) ลับส าหรับนักบริหารรคนใน CLMV. สถาบันทรัพยากรมนุษย์  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หจก.วนิดาการพิมพ์. 127 หน้า 

งานวิจัย 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ; 1 
กิริยา กุลกลการ, เอื้อมพร  พิชัยสนิธ. (2560). แรงงานข้ามขาติได้ฝีมือจากประเทศใน AEC กับนัยทางการคลังส าหรับ 

ประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (98 หน้า). 18 สิงหาคม 2560 
บทความ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8 
กิริยา กุลกลการ. (2560). ผลประโยชน์สิทธิจากการไปท างานท่ีไต้หวันของคนงานไทย Jourmal of HRitelligence. สถาบัน 

     ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCI 1) ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1. หน้า 56 – 78. (22 หน้า). มิถุนายน 2560 
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ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563 
 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1.ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 1.ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา  
ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร เพิ่ม “หลักสูตรพหุวิทยาการ/ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  
 
Graduate Diploma Program (Graduate Volunteer) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
Graduate Diploma Program (Graduate Volunteer) 

Multidisciplinary” ในชื่อหลักสูตร  
เพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
องค์ความรู้ด้านพหุวิทยาการ 

  (Multidisciplinary)  
ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา คงเดิม 
ไทย: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ไทย: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  

ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  
อังกฤษ: Graduate Diploma (Graduate Volunteer) อังกฤษ: Graduate Diploma (Graduate Volunteer)  

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ 2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์  
ปรัชญา ปรัชญา คงเดิม 

เรียนรูก้ารท างานพัฒนาในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างด้วยการ
ลงมือปฏิบัติงานอาสาสมัคร จัดการเรยีนการสอนโดยให้
บัณฑิตอุทิศตนท างานให้บริการแก่ชุมชนท่ีมีความแตกต่าง
และหลากหลายทางวัฒนธรรม ไปสัมผสัเรียนรู้วิถีชีวิต และ
ปัญหาของประชาชน เพื่อบ่มเพาะบณัฑิตให้มีส านึกรับใช้
สังคม ภายใต้ปรัชญาและกระบวนการการเรยีนด้วยการ
ท างานให้บริการแก่สังคม (Service- learning) 

เรียนรูก้ารท างานพัฒนาในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างด้วยการ
ลงมือปฏิบัติงานอาสาสมัคร จัดการเรยีนการสอนโดยจัด
ประสบการณ์ให้บัณฑิตท างานให้บรกิารแก่ชุมชนท่ีมีความ
แตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิต 
และปัญหาของประชาชน เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตให้มีส านึกรับ
ใช้สังคม ภายใต้ปรัชญาและกระบวนการการเรยีนด้วยการ
ท างานให้บริการแก่สังคม (Service- learning) 

 

ความส าคัญ ความส าคัญ -ปรับความส าคัญของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ อันสืบเนื่องจากการที่สังคมไทยก้าว

เข้าสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จากระบบเศรษฐกิจเสรี การ
รวมกันเป็นประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทย  พร้อมไปกับการค้าการ
ลงทุนที่มีบรรษัทข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งฐานผลิต รวมทั้งการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการ ที่ไม่เพียงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ แต่
ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในท้องถิ่นชนบท เมืองชายแดน และเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ  ที่มีความซับซ้อน โดยไม่สามารถท า
ความเข้าใจได้ด้วยสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังเช่นในอดีต 

ขณะเดียวกันสังคมไทยมีความต้องการจะอนุรักษ์ รักษา และ
ผลิตสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับ เพื่อการ
พัฒนาประเทศภายใต้พื้ นฐานแห่ งความเป็นไทย ดังนั้ นจึ ง
จ าเป็นต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่
สามารถจะยกชูความเป็นท้องถิ่น  สามารถผลิตสร้าง ต่อยอดองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
และเป็นฐานของการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนั้นความเหลื่อมล้ าในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ยังคงด ารงอยู่ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

หลักสูตรพหุวิทยาการ ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม 
(cultural turn) ทั้งในมิติการสร้างสันติภาพ และการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่
ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเป็นท้องถิ่น มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(creative industry) ขณะที่ชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปจนเท่า
ทันเมืองในด้านความรู้ ความเป็นประชาธิปไตย เคารพ 
ปกป้องในสิทธิ เสรีภาพของตนเอง   
 การศึกษาเรียนรู้ การท างานพัฒนา ภายใต้การลงมือ
ปฏิบัติโดยหลักสูตรส่งบัณฑิตอาสาสมัครไปอยู่ในพื้นที่ชนบท
จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่การเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
พัฒนา ในแบบเดิม ไม่ใช่การสร้างสูตรส าเร็จ กะเกณฑ์ว่า
ชนบทจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่ก าหนดไปจากส่วนกลาง 
และที่ส าคัญคือ ไม่ใช่วางบทบาทเป็น ครู หมอ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร หรือนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่เข้าใจเอาว่าชนบทยังขาดแคลนไม่เพียงพออีกต่อไป หากแต่
บัณฑิตอาสาสมัครจะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การพัฒนาใหม่ๆ ในรูปของนวตกรรม ที่ผลิตสร้างขึ้นจากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบริบทของชุมชน มีความเข้าใจ

โดยเน้นการศึกษาวัฒนธรรมในมิติการสร้าง
สันติภาพ การอยู่ร่วมบนความแตกตา่ง มิติ
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใชศิ้ลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ความเป็นท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์ 
และการบริการ ที่เรียกว่า “อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์” รวมถึงเน้นการผลิตบัณฑิต
อาสาสมัครที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรม และเป็นนักสร้างสรรค์
กระบวนการพัฒนา  
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระหว่างชนบทกับเมือง คนชนบทและคนกรุงเทพ 
ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับปญัหาทางการเมืองที่ด ารงอยู่อย่างเข้มข้นใน
ขณะนี้ ความเลื่อมล้ าแตกต่างกันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการละเลย
องค์ความรู้ ภูมิปํญญาที่มาจากรากฐานของท้องถิ่น มุ่งท าความ
เข้าใจชนบท ท้องถิ่นจากความรู้ วิชาการจากตะวันตก มากกว่าจะ
สร้างองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมาจากเบื้องล่าง 

การก้าวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม การปะทะประสานกันระหว่าง
โลกาภิวัตน์ และท้องถิ่นภิวัตน์ ระหว่างความเป็นสากลกับความเป็น
ไทย ตลอดจนปัญหาความเหลื่อมล้ า และความแตกต่างกันระหว่าง
ชนบทและเมือง จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบัน การศึกษาจะต้องท าความ
เข้าใจ และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาทางออก
ให้กับสังคม  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องบ่มเพาะบัณฑิตผู้มีจิตใจเสียสละ ต้องการ
ท างานเพือ่สังคม ให้มีความสามารถในเชิงพหุวิทยาการ ทั้งในด้าน
สังคมศาสตร์  มนษุย์ศาสตร์ และการบริหารจัดการ สามารถศึกษา
และสร้างองค์ความรู้สังคมพหุวัฒนธรรมซ่ึงจะต้องใช้ความรู้ใน
หลายสาขาวิชา ที่เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและท้องถิน่ 
ทั้งยังต้องสามารถท างานพัฒนาร่วมกับประชาชนทั้งภายในประเทศ 
และประเทศเพื่อนบ้านที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้เป็นอย่างด ีซ่ึงเป็นคุณลักษณของบัณฑิตที่ก าลังเป็นที่ต้องการ
ของสังคมไทย และจะเปน็ที่ต้องการอย่างมากในอนาคตหลังจากมี
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 

สถานการณ์ชนบทที่ เปลี่ยนแปลงไป และมีความรู้เพียง
พอที่จะผลิตงานสร้างสรรค์การพัฒนาในเชิงนวตกรรมที่มา
จากท้องถิ่น โดยมีชุมชนเป็นฐาน (community base) จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องจัดกระบวนการการเรียนรู้แก่ผู้ที่เข้ามา
เรียน ในหลักสูตร ในลักษณะพหุวิทยาการ ที่สามารถบูรณา
การอ งค์ความรู้ จ ากหลากหลายสาขาวิช า “บัณ ฑิ ต
อาสาสมัคร” ต้องมีความรู้ด้านสังคมศาสตร์การพัฒนา ซ่ึง
ประกอบด้วยอนุสาขาวิชา ทั้งด้านการพัฒนา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาชุมชน การ
วิจัยทางสังคม   ซ่ึงจะเป็นความรู้พื้ นฐานส าหรับการ
วิเคราะห์  สั งเคราะห์  ชุมชน สังคม ที่มีความแตกต่าง 
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งยังต้องมีทักษะการบริหาร
จัดการการจัดกระบวนการกลุ่ม ความเป็นผู้น า การเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนซ่ึงจะต้อง
อาศัยความรู้ด้านการบริหารรัฐกิจ และการบริหารองค์กร 
รวมถึงการน าองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในส่วนของการประดิษฐ์สร้างนวตกรรมมาใช้
ในการท างานพัฒนา นอกจากนั้นบัณฑิตอาสาสมัครที่เข้าไป
ท างานในกลุ่มชาติพันธุ์ยังต้องเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปท างานในพื้นที่ด้วย  
ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการที่บัณฑิตอาสาสาสมัครเลือกไป
ปฏิบัติงาน และพื้นความรู้ เดิมของบัณฑิตอาสาสมัคร 
เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องปฏิบัติงาน 
โดยด าเนินการโครงการพัฒนาเพื่อบริการชุมชน และที่ส าคัญ
มากคือ จะต้องมีส านึกความรับผิดชอบ เข้าใจและมีคุณธรรม 
ที่จะไม่ล่วงละเมิดต่อศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ในการท างาน
พัฒนา  
     บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครจะเปลี่ยนไปเป็นผู้
สร้างสรรค์กระบวนการพัฒนา เสมือนเป็นพ่อครัว แม่ครัว ที่
จัดสรรวัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงรสประกอบเป็นอาหาร และ
ใช้อาหารนั้นเป็นเครื่องมือหรือนวตกรรมเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษา
มาในระดับปริญญาตรีของผู้ที่ สมัครเข้ามาเป็นบัณฑิต
อาสาสมัคร 

หลักสูตรนี้ จึงต่างไปจากนักการตลาดชุมชน หรือ
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นิยมเปิดสอนกันอยู่ในเวลานี้ แต่
เป็นนักจัดกระบวนการพัฒนา ที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้ 
และเข้ า ใจอัตลักษณ์ ของชุมชน เพื่ อสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตัวของชุมชนเอง เรียกว่า นักสร้างสรรค์
กระบวนการพัฒนา (development process creator)  
บัณฑิตอาสาสมัครจะมีคุณลักษณะส าคัญที่จะต้องเข้าใจ
วัฒนธรรม บริบทของชุมชน ในฐานะที่เป็น “คนใน” รับรู้ถึง
ปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ส านึก และตัวตนของชุมชนที่เข้าไป
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อาศัยอยู่ ซ่ึงจะช่วยปลูกฝังส านึกของการอยู่ร่วมกัน การ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมของผู้ให้และ
ผู้รับ ตลอดจนการไม่เพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมที่ด ารงอยู่
ในสังคม รู้จักและเข้าใจผู้ที่ถูกกระท า คนเล็กคนน้อย ผู้ถูก
ผลักไสให้กลายเป็นอื่น คุณลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วย
การที่บัณฑิตอาสาสมัครต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ และท างาน
ร่วมกับชาวบ้าน ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็น
ระยะเวลาที่นานพอสมควร ซ่ึงจะเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ 
ชนบทจึงยังคงเป็นทรัพยากรของการเรียนรู้ และการลงมือ
ปฏิบัติงานพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร -เพิ่มวัตถุประสงค์โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มี 
เพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี เพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี ความรู้ในลักษณะพหุสาขาวิชา 
1) มีส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รักความเป็นธรรม 

พร้อมอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1) มีส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รักความเป็น

ธรรม พร้อมจะเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ
ท างานพัฒนาร่วมกับประชาชน 

2) มีความรู้ในลักษณะพหุสาขาวิชา สามารถท า
ความเข้าใจสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างานพัฒนาร่วมกับประชาชน 

 

3) สามารถท างานร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความ
หลากหลาย แตกต่าง และซับซ้อนทางวัฒนธรรมได้ 

3) สามารถท างานร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความ
หลากหลาย แตกต่าง และซับซ้อนทางวัฒนธรรมได ้

 

3.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 3.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา -เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 

2) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 

2) ผู้เข้าศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะท าประโยชน์
เพื่อสังคม มีประสบการณ์ท างานด้านการพัฒนา และ
เคยท างานร่วมกับชุมชน 

 

3) การรับเข้านักศึกษาต่างประเทศ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) การรับเข้านักศึกษาต่างประเทศ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

4.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 4.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา คงเดิม 
1) การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดของส านักบัณฑิตอาสาสมัคร โดยมีการ
สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

1) การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของส านักบัณฑิตอาสาสมัคร โดยมีการ
สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

 

2) การคัดเลือกนักศึกษาต่างประเทศให้อยู่ใน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

2) การคัดเลือกนักศึกษาต่างประเทศให้อยู่ใน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 

5. จ านวนรับนักศึกษา รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน 5. จ านวนรับนักศึกษา รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 15 คน -ปรับลดจ านวนรับจาก 30 เป็น 15 คน 

6.ระบบการศึกษา 6.ระบบการศึกษา  
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ใช้ระบบกรศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมี
การศึกษาในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์และเพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจ
เปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  8 
สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

คงเดิม 

7.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 7.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา -ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือส าเร็จ 
1) ได้ศึกษางานรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรและมี

หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) ได้ศึกษางานรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรและมี

หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
การศึกษาตามจ านวนหน่วยกิตท่ีเพิ่มขึ้น 

2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 
4 ระดับคะแนน) 

2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 
4 ระดับคะแนน) 

 

3) ได้ค่าระดับ B ขึ้นไป ในวิชาการปฏิบัติงานสนาม 3) ได้ค่าระดับ B ขึ้นไป ในวิชาการปฏิบัติงานสนาม  
4) ได้ค่าระดับ S ในการสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง 4) ได้ค่าระดับ S ในการสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง  
5) ตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
5) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
 

8. ระยะเวลาการศึกษา 8. ระยะเวลาการศึกษา คงเดิม 
เป็ นหลั กสู ตรแบบ เต็ ม เวลา นั ก ศึกษาต้ อ งใช้

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกินกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 

เป็ นหลักสูตรแบบเต็ม เวลา นัก ศึกษาต้ อ งใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกินกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 

 

9.โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร 9.โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร  
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต  โดยศึกษาตามโครงสร้างและองค์ประกอบดังน้ี 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 

33 หน่วยกิต  โดยศึกษาตามโครงสร้างและองค์ประกอบดังน้ี 
-เพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 30 หน่วยกิต 
เป็น 33 หน่วยกิต ในวิชาบังคับ (3 หน่วย
กิต) 

1.วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 1.วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต -ปรับชื่อหมวดวิชาใหม่ และเพิ่มวิชาใหม่ 
1.1 การศึกษางานรายวิชา  1.1 การศึกษางานรายวิชา 18 หน่วย

กิต 
จ านวน 3 หน่วยกิตในหมวดวิชาทักษะ
การท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

 หมวดวิชาเสริมสร้าง
จิตส านึกอาสาสมัคร 

3 หน่วยกิต  หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึก ทักษะ
การเป็นบัณฑิตอาสาสมัครและความ
เป็นพลเมือง 

3 หน่วยกิต  

 หมวดวิชาเสริมสร้างทักษะการ
ท างานพัฒนา 

6 หน่วยกิต  หมวดวิชาทักษะการท างานพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ 

9 หน่วยกิต  

 หมวดวิชาความรู้และโลกทัศน์
ทางสังคม 

6 หน่วยกิต  หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา 6 หน่วยกิต  

1.2 การปฏิบัติงานสนาม 9 หน่วยกิต 1.2 การปฏิบัติงานสนาม 9 หน่วยกิต  
2.การวิจัยเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต 2.การวิจัยเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต  

10.รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 10.รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร  
1.วิชาบงัคับ  24 หน่วยกติ 1.วิชาบงัคับ  27 หน่วยกติ -เพิ่มหน่วยกิตวิชาบังคับ  
1.1 การศึกษารายวิชา : นักเรยีนตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวิชา

เสริมสร้างจติส านกึอาสาสมัคร หมวดวิชาเสริมสร้างทกัษะการ
ท างานพัฒนา หมวดวชิาความรูแ้ละโลกทัศน์ทางสังคมรวม  
15 หน่วยกิตดังนี ้

1.1 การศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต : นักศึกษาต้องศึกษา
รายวิชาจาก หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึกทักษะการเป็น
บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง หมวดวิชาเสริมสร้าง
ทักษะการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ หมวดวิชาแนวคิดทาง
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สังคมและการพัฒนา รวมจ านวน 18 หน่วยกิต ดังนี้ 

 หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึกอาสาสมัคร  หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึก ทักษะการเป็นบัณฑิต
อาสาสมัครและความเป็นพลเมือง 3 หน่วยกิต 

-ปรับชื่อหมวดวิชา เพิ่มหนว่ยกิตและวิชาใหม่ 

บอ.510 อาสาสมัครและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
GV.510 Volunteerism and Social 
Resposibilty 

3(3-0-9) บอ.510 บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง 
GV510 Graduate Volunteer and Citizenship 

3(2-2-8) -ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ , ค าอธบิาย
รายวิชาและลดจ านวนชัว่โมงบรรยาย เพิม่ชัว่โมง
ปฏิบัตกิาร 

 หมวดวิชาเสริมสร้างทักษะการท างานพัฒนา  หมวดวิชาทักษะการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 9 หน่วยกิต -ปรับชื่อหมวดวิชา 

บอ.520 วิธวีิทยาวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ 

3(3-0-9) บอ.520 แนวคิดและระเบียบวธิีวิจยัเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนา 

3(3-0-9) -ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

ค าอธบิายรายวิชา 
GV520 Social Science Research Methodology GV520 Concepts and Methodology of Qualitative 

Research for Development 
 

บอ.521 กระบวนการท างาน
ชุมชน 

3(3-0-9) บอ.521 กระบวนการท างานชุมชน 3(3-0-9) -ปรับค าอธบิายรายวิชา 

GV521 Commuinty Work 
Process 

 GV521 Commuinty Work Process   

  บอ.522 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการ
พัฒนา 

3(3-0-9) วิชาใหม่ 

  GV522 Creative Thinking and Development Innovation  
 หมวดวิชาความรู้และโลกทัศน์ทางสังคม  หมวดวิชาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนา 6 หน่วยกิต -ปรับชื่อหมวดวิชา 

บอ.530 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-9) บอ.530 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-9) -ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบาย 
GV530 Multicultural Society  GV530 Development in Multicultural Society รายวิชา 
บอ.531 ชนบทไทยในบริบทโลกา
ภิวัตน์และทอ้งถิ่นภิวัฒน ์

3(3-0-9) บอ.531การเปลี่ยนผ่านของชนบท – เมือง และ
การพัฒนา 

3(3-0-9) -ปรับชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบาย 

รายวิชา 
GV531 Thai Rural Society in the Context of 
Globalization and Localization 

GV531Rural – Urban Transformation and Development   

1.2 การปฏิบัติงานสนาม  1.2 การปฏิบัติงานสนาม 9 หน่วยกิต   
บอ.540 การปฏบิัติงานอาสาสมัคร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

9(0-27-8) บอ.540 การปฏบิัติงานอาสาสมัครในสงัคมพหุ
วัฒนธรรม       9(ฝึกปฏิบัติจ านวน 27 สัปดาห์) 

 -ระบุจ านวนสัปดาห์ในการฝึกปฏิบัต ิ

GV540 Volunteer Work in Multicultural Society GV540 Volunteer Work in Multicultural Society  
2.การวิจัยเฉพาะเรื่อง  6 หน่วยกิต 2.การวิจัยเฉพาะเรื่อง  6 หน่วยกิต  
บอ.550 การวิจยัเฉพาะเรื่อง 6(0-12-24) บอ.550 การวิจยัเฉพาะเรื่อง 6(0-12-

24) 
-ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในค าอธิบายรายวิชา 

GV550 Special Research  GV550 Special Research   
   

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 44 

ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมคัร) ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบบั พ.ศ. 2563 
 

รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2558 รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2563 

รายวิชาท่ีเทียบได ้  รายวิชาท่ีเทียบได ้  
บอ.510 อาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-9) บอ.510 บัณฑิตอาสาสมัครและความเป็นพลเมือง 3(2-2-8) 
บอ.520 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-9) บอ.520 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการ 

           พัฒนา 
3(3-0-9) 

บอ.521 กระบวนการท างานชุมชน 3(3-0-9) บอ.521 กระบวนการท างานชุมชน 3(3-0-9) 
บอ.530 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-9) บอ.530 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-9) 
บอ.531 ชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตน์และท้องถิ่น 
           ภิวัฒน์ 

3(3-0-9) บอ.531 การเปลี่ยนผ่านของชนบท – เมือง และการพัฒนา 3(3-0-9) 

  รายวิชาท่ีเทียบไม่ได ้  
  บอ.522 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการพัฒนา 3(3-0-9) 
    
    
    
  

 

 

 

 

 


