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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน  
หลกัสูตรปรบัปรงุ พทุธศกัราช  ๒๕๖๑ 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
คณะ/สาขาวิชา   คณะรฐัศาสตร ์  

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. ช่ือหลกัสูตร 

ชื่อภาษาไทย  : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
ชื่อภาษาองักฤษ   : Bachelor  of  Arts  Program  in  Interdisciplinary  for  Local  
                               Development 

๒. ช่ือปริญญา 

ชื่อภาษาไทย      :        ศลิปศาสตรบณัฑติ  
                          ศศ.บ. (สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่) 
ชื่อภาษาองักฤษ  :        Bachelor of Arts  
                                  B.A. (Interdisciplinary for Local Development)  

๓. วิชาเอก   - 

๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร   

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน่้อยกว่า   ๑๒๐ หน่วยกติ 

๕.  รปูแบบของหลกัสูตร 

 ๕.๑  รปูแบบ 
เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูร ๔ ปี 

 ๕.๒  ประเภทของหลกัสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 

 ๕.๓  ภาษาท่ีใช้ 
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การจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทย  
 ๕.๔  การรบัเข้าศึกษา 

รบันักศกึษาไทยและนักศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถพดู ฟัง อ่าน เขยีน และเขา้ใจ
ภาษาไทยได ้         

ซึง่ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า 
๕.๕  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
 ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ใหป้รญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ เพยีง
สาขาวชิาเดยีว 

๖.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

 ๖.๑  เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พุทธศกัราช ๒๕๖1 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  
          สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ (๔ ปี) (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๖.๒  เริม่ใชใ้นภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป  
 ๖.๓  คณะกรรมการด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ให้ความเห็นชอบ
หลกัสตูร  
        เมื่อวนัที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๖.๔  คณะกรรมการพฒันาและปรบัปรบัปรุงหลกัสูตรสาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิน่  
        วพิากษ์หลกัสตูร ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร วนัที ่๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๖.๕  คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร 
        ในการประชุม ครัง้ที ่๕/๒๕๖๐ เมื่อวนัที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๖  คณะอนุกรรมการดา้นวชิาการและดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ให้ความเหน็ชอบ
   หลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที ่๒/๒๕๖๐ เมื่อวนัที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๗  คณะบุคคลปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร
ใน   การประชุม ครัง้ที ่๑๑/๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคณุภาพและมาตรฐาน 
 ความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2563 
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๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

๘.๑ นักพฒันาชุมชน นกัพฒันาสงัคม นกัวชิาการ นกัวจิยั  
๘.๒ ผู้บรหิารองค์กรภาครฐัและเอกชน เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน พนักงานใน
องคก์ร      
      ภาครฐัและเอกชน 
๘.๓ เจา้หน้าทีใ่นองคก์รหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน องคก์รชุมชนและหน่วยงานทอ้งถิน่ 
๘.๔ อาชพีอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดา้นพฒันาสงัคมพฒันาทอ้งถิน่ 
๘.๕ ครูผูช้่วย 
๘.๖ นักธุรกจิ 
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๙. ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร  
๙.๑ ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 

 เลขบตัรประจ าตวั 
ประชาชน 

ช่ือ  -  สกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก ปี 

๓๓๖๑๓๐๐๓๙๐xxx นายประมุข  ศรชียัวงษ ์
 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 
สส.บ. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ภูมภิาค 
สตัวศาสตร ์
เทคโนโลยกีารเกษตร 
ส่งเสรมิการเกษตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๐ 

๓๔๐๑๖๐๐๑๔๑xxx นายพชิติชยั  แพ่งศรสีาร อาจารย ์ ศศ.ม. 
พธ.บ. 

สงัคมวทิยาการพฒันา 
ปรชัญา 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๖ 

๓๓๖๑๐๐๐๗๖๙xxx นางอนิทุราภรณ์  มงคลขจรกติต ิ อาจารย ์ ศศ.ม. 
บธ.บ. 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
การบญัช ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 

๓๓๖๐๑๐๑๔๖๖xxx นางสาวศนัสนยี ์ แอมประชา อาจารย ์ ศศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยเีซรามกิส ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนัราชภฏับุรรีมัย ์

๒๕๕๙ 
๒๕๔๘ 

๓๕๒๙๙๐๐๐๙๖xxx นางสาววมิลศลิป์  ปรุงชยัภมู ิ ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
ค.บ. 

วฒันธรรมศกึษา 
ดนตรศีกึษา 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 
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๓. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

 ๓.๑ หลกัสูตร 

  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  ไมน่้อยกว่า   ๑๒๐   หน่วยกติ 

 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบ ด้วยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเอก (เฉพาะด้าน) หมวดวชิาเลอืกเสร ีโดยมสีดัส่วน
จ านวน         หน่วยกติ ดงันี้ 

  1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร         ๙    หน่วยกติ 
 ๑.๒  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์      ๑๒    หน่วยกติ 
 ๑.๓  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี     ๖    หน่วยกติ 
 ๑.๔  กลุ่มวชิาพลานามยั         ๓    หน่วยกติ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน         ๘๔    หน่วยกิต 

            ๒.๑  กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั        ๗๕    หน่วยกติ 
           ๒.๒  กลุ่มวชิาฝึกภาคสนาม        ๙    หน่วยกติ 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี             ๖    หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรได้ตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
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๔. เน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชา  

  เนื้อหาสาระส าคญัในสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น ได้บูรณาการ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาคอาเซียน และระดบัสากล  มา
ก าหนดเป็นกลุ่ม  ความรูห้ลกั ซึง่ถอืว่าเป็นเนื้อหาสาระส าคญัของสาขาวชิา และจดัการเรยีนการสอน
เป็นกลุ่มวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูร ดงัต่อไปนี้ 

     ๔.๑  การจดัการเรียนการสอน  

                ๔.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า       ๓๐  หน่วยกิต 

                     ๔.๑.๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร    
    ให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 

                                  โดยให้เรียนรายวิชาทางภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
    ๑๑๕๐๐๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๑๕๐๐๑๒ ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร I   ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๑๕๐๐๑๓   ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร II  ๓(๒-๒-๕) 
    ๑๑๕๐๐๑๔   ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางวชิาการ  ๓(๓-๐-๖) 
 

        ๔.๑.๑.๒   กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
              ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต             

                         โดยก าหนดให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรทีุกคนต้องเรียนรายวิชา  
                         ๑๒๕๐๐๓๑ บณัฑิตกบัสงัคม        จ านวน  ๓  หน่วยกิต 

    ๑๒๕๐๐๒๑  พฤตกิรรมมนุษยก์บัการปรบัตวั  ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๒๕๐๐๒๒  สนุทรยีภาพของชวีติ   ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๒๕๐๐๒๓  ความจรงิของชวีติ    ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๒๕๐๐๒๔  การเงนิส่วนบุคคล    ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๒๕๐๐๓๑  บณัฑติกบัสงัคม      ๓(๒-๒-๕) 
    ๑๒๕๐๐๓๒  วฒันธรรมและวถิไีทย   ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๒๕๐๐๓๓  วถิโีลก     ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๒๕๐๐๓๔  มนุษยก์บักฎหมายในชวีติประจ าวนั  ๓(๓-๐-๖)  

      ๔.๑.๑.๓   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี   
                              ให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
    ๑๔๐๐๐๔๑   วทิยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชวีติ  ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๔๐๐๐๔๒   การคดิและการตดัสนิใจ  ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๔๐๐๐๔๓   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ  ๓(๒-๒-๕) 
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    ๑๔๐๐๐๔๔   ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม   ๓(๓-๐-๖) 
 
 
  ๔.๑.๑.๔   กลุ่มวิชาพลานามยั ให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต 
    ๑๔๐๘๐๕๑  กฬีาเพื่อสขุภาพ    ๓(๒-๒-๕) 

    ๔.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ๘๔    หน่วยกิต    
       ๔.๑.๒.๑  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคบั         ๗๕    หน่วยกิต                      

รหสัวิชา ช่ือวิชา      น (ท-ป-ค) 
๖๐๒๒๑๐๑ กระบวนทศัน์พฒันาพืน้ฐาน    ๓ (๓-๐-๖) 

     (Basic Development Paradigm) 
๖๐๒๒๑๐๒ กองทุนและสวสัดกิารชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 

    (Community Funds and Welfare)  
๖๐๒๒๑๐๓ การจดัการความรู ้การวางเป้าหมาย และแผนชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 

    (Knowledge Management, Setting Life  
Purpose and Plan) 

๖๐๒๒๑๐๔ การจดัการธุรกจิ       ๓ (๓-๐-๖) 
(Business Management) 

๖๐๒๒๑๐๕ สมัมนาเครอืขา่ยชุมชน      ๓ (๑-๔-๔) 
(Seminar on Business Management)  

๖๐๒๒๑๐๖ สมัมนาเกษตรยัง่ยนื       ๓ (๑-๔-๔) 
(Seminar on Sustainable Agriculture)           

๖๐๒๒๑๐๗ เครอืขา่ยชุมชน กระบวนการกลุ่มและการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)  
(Community Network Group Dynamics and  
Communication)  

๖๐๒๒๑๐๘ การท าแผนแม่บทชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
    (Community Strategic Planning)  

๖๐๒๒๑๐๙ การบรหิารความขดัแยง้ในชุมชน   ๓ (๓-๐-๖) 
(Conflict Management in Community)            

๖๐๒๒๑๑๐ การพฒันาองคก์รชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
(Organization Community Development)       

๖๐๒๒๑๑๑ การอนุรกัษ์และการพฒันาสิง่แวดลอ้มในชมุชน ๓ (๓-๐-๖) 
           (Environment Conservation and Development 
  in Community)  



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๙ 

 

 

๖๐๒๒๑๑๒ เกษตรกรรมยัง่ยนื     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Sustainable Agriculture) 

๖๐๒๒๑๑๓ ชุมชนกบันวตักรรมทางสงัคม   ๓ (๓-๐-๖) 
    (Community and Social Innovation) 

๖๐๒๒๑๑๔ การเป็นวทิยากรกระบวนการ   ๓ (๓-๐-๖) 
(Development Facilitator)            

๖๐๒๒๑๑๕ ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางวฒันธรรม ๓ (๒-๒-๕) 
(English for Cultural Communication)   

๖๐๒๒๑๑๖ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัการพฒันาชนบท   ๓ (๒-๒-๕) 
    (Local Wisdom and Community  

Development) 
๖๐๒๒๑๑๗ ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์               ๓ (๒-๒-๕) 

(Social Science Research Methodology)  
๖๐๒๒๑๑๘ วสิาหกจิชุมชน      ๓ (๓-๐-๖) 

    (Community Enterprise)  
๖๐๒๒๑๑๙ การจดัการส านักงานอเิลก็ทรอนกิส ์  ๓ (๒-๒-๕)  

(Electronics Office Management)  
๖๐๒๒๑๒๐ สุขภาพและวถิชีุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 

   (Health and Community Way) 
๖๐๒๒๑๒๑ สมัมนาวสิาหกจิชุมชน     ๓ (๑-๔-๔) 

(Seminar on Community Enterprise) 
๖๐๒๒๑๒๒ สมัมนาการท าแผนแม่บทชุมชน    ๓ (๑-๔-๔) 
                     (Seminar on Community Strategic Planning) 
๖๐๒๒๑๒๓ สมัมนาสุขภาพชมุชน     ๓ (๑-๔-๔) 

(Seminar on Community Health) 
๖๐๒๒๑๒๔ การวางแผนและการจดัน าเทีย่วในชุมชน   ๓ (๒-๒-๕) 

(Community Tour Planning and Programing) 
๖๐๒๒๒๒๕ ทฤษฎกีารพฒันา             ๓ (๓-๐-๖) 

   (Theory of Development) 
 
 
 
 
                     



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๑๐ 

 

 

๔.๑.๒.๒  กลุ่มวิชาฝึกภาคสนาม               
                                กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน  ๙   หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา       น (ท-ป-ค) 
 ๖๐๒๒๒๒๖ การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและงาน ๑ ๓ (๒๗๐) 

     (Strengthening Life and Work Experience 1) 
๖๐๒๒๒๒๗ การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและงาน ๒ ๓ (๒๗๐) 

(Strengthening Life and Work Experience 2) 
๖๐๒๒๒๒๘ การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและงาน ๓ ๓ (๒๗๐) 

(Strengthening Life and Work Experience 3) 

   ๔.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี 

ให้เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวทิยาลัยราชภฏัชยัภูมิเปิดสอนไม่น้อยกว่า  
๖ หน่วยกิต โดยไม่ซ ้ากบัรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว้และต้องไม่เป็นรายวชิาที่ก าหนดให้เรยีนโดย ไม่
นับหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารส าเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๑๑ 

 

 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา  
  

 

ปีท่ี   ๑  ภาคเรียนท่ี   ๑ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
ศกึษาทัว่ไป ๑๒๕๐๐๓๑ บณัฑติกบัสงัคม  ๓ (๒-๒-๕) 
 ๑๔๐๐๐๔๓ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ  ๓ (๒-๒-๕) 
3/61 ๑๑๕๐๐๑x กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร (เลอืกเรยีน)         ๓ (x-x-x) 
วชิาเอก ๖๐๒๒๑๐๑ กระบวนทศัน์พฒันาพืน้ฐาน  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๐๓ การจดัการความรูก้ารวางเป้าหมายและแผนชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๑๒ เกษตรกรรมยัง่ยนื    ๓ (๓-๐-๖) 
 

รวม 
๑๘   หน่วยกิต 

 
 
 

 

ปีท่ี   ๑  ภาคเรียนท่ี   ๒ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
ศกึษาทัว่ไป 3/61 ๑๑๕๐๐๒๓ ความจรงิของชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
3/61 ๑๑๕๐๐๑x กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร (เลอืกเรยีน)         ๓ (x-x-x) 
วชิาเอก ๖๐๒๒๐๐๖ สมัมนาเกษตรยัง่ยนื    ๓ (๑-๔-๔) 
 ๖๐๒๒๒๒๕ ทฤษฎกีารพฒันา  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๐๘ การท าแผนแม่บทชุมชน  ๓ (๓-๐-๖) 
3/61 ๖๐๒๒๑๐๔ การจดัการธุรกจิ ๓ (๓-๐-๖) 
 

รวม 
 

๑๘   หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๑๒ 

 

 

 
 

ปีท่ี   ๒  ภาคเรียนท่ี   ๑ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
ศกึษาทัว่ไป ๑๑๕๐๐๑x กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร (เลอืกเรยีน)         ๓ (x-x-x) 
 ๑๔๐๐๐๔๑ วทิยาศาสตรเ์พื่อคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๒๕๐๐๒๑  พฤตกิรรมมนุษยก์บัการปรบัตวั ๓ (๓-๐-๖) 
วชิาเอก ๖๐๒๒๑๑๓ ชุมชนกบันวตักรรมทางสงัคม ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๒๐ สุขภาพและวถิชีุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๑๔ การเป็นวทิยากรกระบวนการ ๓ (๓-๐-๖) 
 

รวม 
 

๑๘   หน่วยกิต 

 
 

 

ปีท่ี   ๒   ภาคเรียนท่ี    ๒ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
ศกึษาทัว่ไป ๑๒๕๐๐๓๓  วถิโีลก ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๔๐๘๐๕๑ กฬีาเพื่อสุขภาพ ๓ (๒-๒-๕)  
วชิาเอก ๖๐๒๒๑๐๗ เครอืขา่ยชุมชน กระบวนการกลุ่มและการ

สื่อสาร 
๓ (๓-๐-๖) 

 ๖๐๒๒๑๐๙ การบรหิารความขดัแยง้ในชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๑๕ ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางวฒันธรรม ๓ (๒-๒-๕) 
วชิาปฏบิตัภิาคสนาม ๖๐๒๒๒๒๖ สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและงาน ๑ ๓ (๒๗๐) 
 

รวม 
 

 

๑๘   หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๑๓ 

 

 

 

ปีท่ี   ๓  ภาคเรียนท่ี   ๑ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
เลอืกเสร ี xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ (x-x-x) 
วชิาเอก ๖๐๒๒๑๑๘ วสิาหกจิชมุชน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๐๒ กองทุนและสวสัดกิารชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๒๕ การวางแผนและการจดัน าเทีย่วในชุมชน ๓ (๒-๒-๕) 
 ๖๐๒๒๑๑๑ การอนุรกัษ์และการพฒันาสิง่แวดลอ้มในชมุชน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๐๕ สมัมนาเครอืขา่ยชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 
 

รวม 
 

๑๘   หน่วยกิต 

 
 
 

 

ปีท่ี   ๓   ภาคเรียนท่ี    ๒ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
เลอืกเสร ี xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ (x-x-x) 
วชิาเอก ๖๐๒๒๑๒๓ สมัมนาสุขภาพชมุชน ๓ (๑-๑-๔) 
 ๖๐๒๒๑๑๐ การพฒันาองคก์รชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๑๗ ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์               ๓ (๒-๒-๕) 
วชิาปฏบิตัภิาคสนาม ๖๐๒๒๒๒๗ สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและงาน ๒ ๓ (๒๗๐) 

 

รวม 
 

 

๑๕  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๑๔ 

 

 

 
 

ปีท่ี   ๔  ภาคเรียนท่ี   ๑ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
วชิาเอก ๖๐๒๒๑๑๖ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัการพฒันาชนบท ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๐๒๒๑๒๑ สมัมนาวสิาหกจิชุมชน ๓ (๑-๑-๔) 
 ๖๐๒๒๑๑๙ การจดัการส านักงานอเิลก็ทรอนกิส ์  ๓ (๒-๒-๕) 
 ๖๐๒๒๑๒๒ สมัมนาการท าแผนแม่บทชุมชน ๓ (๑-๑-๔) 
 

รวม 
 

๑๒   หน่วยกิต 

 
 

 

ปีท่ี   ๔   ภาคเรียนท่ี    ๒ 
 

กลุ่มวิชา รหสั ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
วชิาปฏบิตัภิาคสนาม ๖๐๒๒๒๒๘ สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและงาน ๓ ๓ (๒๗๐) 

 

รวม 
 

 

๓  หน่วยกิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. ๒ 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ  ๑๕ 

 

 

 
 
 

 


