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 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 
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คณะ/สถาบัน/สํานัก  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  470015501 

 ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม   

  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  Program in Geo – Social Management 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการภูมิสังคม) 

 ชื่อยอ  :  ศศ.บ. (การจัดการภูมิสังคม) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (Geo – Social Management) 

 ชื่อยอ  :  B.A. (Geo – Social Management) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี) 

                                    - 

 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 

  ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

        5.1   รูปแบบ  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 



 
 

 

        5.2  ประเภทของหลักสูตร  

  หลักสูตรทางวิชาการ 

  หลักสูตรแบบกาวหนาวิชาการ 

  หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

  หลักสูตรแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

 

 5.3  ภาษาท่ีใช 

              ภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 5.4  การรับเขาศึกษา 

รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 

 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง  

 

 5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

              ใหปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม เพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  

     หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม พ.ศ. 2555 

โดยจะเริ่มใชหลักสูตรเม่ือ ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา พ.ศ. 2560 

     ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม 

เม่ือวันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งท่ี 10 

เม่ือวันท่ี 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งท่ี 3/2560 

เม่ือวันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
  

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ในปการศึกษา 2562 



 
 

 

8.  อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวิชาการสังคม นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ในภาคราชการ/องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

      8.2 ผูประกอบการสังคม ผูนําชุมชน เจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานขององคการพัฒนาเอกชน สมาคม 

และมูลนิธิ ตางๆ  

8.3 นักชุมชนสัมพันธ เจาหนาท่ี CSR นักการตลาดเพ่ือสังคม และผูปฏิบัติงานในกิจการ 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม ในภาคเอกชน 

8.4 ผูผลิตสื่อสังคม นักธุรกิจเกษตรเพ่ือสังคม เกษตรกรสมัยใหม 

 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 เรียนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  จังหวัดนครนายก ในชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2  ภาค

การศึกษาท่ี 1และเรียนท่ีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแกว ใน

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จนถึง ชั้นปท่ี 4 

10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 10.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

   สถานท่ีตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแกว ตั้งอยูในโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีราบเชิงเขา จ.สระแกว ตามพระราชดําริ ซ่ึงเปนโครงการท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมบูรณแบบ 

นอกจากนั้น จังหวัดสระแกว (ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา) ไดถูกประกาศใหเปน 1 ใน 5 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ท่ีมีมูลคาสินคาสงออกและนําเขาสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของ 5 จังหวัดนํารองปละกวา 90,000 ลานบาท มีโครงการ

การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และธุรกิจภาคเอกชนท่ีเตรียมเขามาลงทุนอีกหลายโครงการ 

   สถานการณความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดสงผลเกิดคําถามตามมาหลายคําถาม นับตั้งแต

ประชาชนจะไดอะไรจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ โรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวของกับผลผลิตการเกษตรหรือไม เศรษฐกิจ

พอเพียงจะขยายตัวมากข้ึนหรือถูกทําลายจากการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม เขตเศรษฐกิจพิเศษจะนํามา

ซ่ึงความเสื่อมโทรมในเรื่องสิ่งแวดลอมหรือไม หรือชุมชนแบบสังคมเกษตรจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาไปสูเขต

เศรษฐกิจพิเศษอยางไร ฯลฯ เหลานี้ ลวนเปนคําถามและขอสงสัย 

    อยางไรก็ตาม หากการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีทิศทางเปนเศรษฐกิจสีเขียว เปนเกษตร

อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรท่ีเพ่ิมมูลคาแบบยั่งยืน สิ่งเหลานี้จึงเปน



 
 

โจทยสําคัญในการปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัยสรางองคความรู การ

บริการวิชาการแกชุมชน ท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนอยางมีนัยยะสําคัญ 
 

 

 10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

   จากสถานการณความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีการลงทุนการพัฒนา

อุตสาหกรรม ทําใหชุมชนและสังคมมีความกังวลเรื่องของมลภาวะ ขยะสารพิษ วิกฤติการแยงชิงน้ํา สารพิษปนเปอน 

ฯลฯ ท่ีมีผลการรับรูมาจากจังหวัดขางเคียง จึงทําใหประชาชนไมม่ันใจเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สุขภาพ โรคภัย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางอากาศ แหลงตนน้ําท่ีเจือปนสารพิษ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอวิถีชีวิตเกษตรกรท่ี

อยูมากอน แตหากชุมชนและสังคมมีความม่ันใจตอการพัฒนาไปสูสังคมสีเขียว การพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ ท่ีตั้งอยูบนฐานของชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

   ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรในสถานการณปจจุบันและตอไปยังอนาคตขางหนา จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม ท่ีจะตองสรางองคความรู สรางงานวิจัยท่ียึดโยงกับชุมชน จัดการ

เรียนการสอนภายใตหลักสูตรสีเขียว รวมท้ังกําหนดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับชุมชน มีจิตสํานึก มีจิตอาสา 

เพ่ือการสรางนิสิตไปสูอุดมการณการรับใชสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศตอสาธารณชน 
 

 

11. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 

 11.1 การพัฒนาหลักสูตร 

              จากสถานการณและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนขางตน การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาการจัดการภูมิสังคม จึงมุงเนนการจัดการศึกษาในประเด็นตอไปนี้  
 

  11.1.1 เนนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีโลกทัศนกวางไกล คิดแกปญหามีวิจารณญาณ

ในการคิดแบบองครวม สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารท่ีสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ ตระหนักในคุณคาของ

ภูมิสังคม มีความรับผิดชอบ เสียสละ จิตสาธารณะ มีแนวคิดในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางเปนสุข 

  11.1.2 เนนการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมือกับเครือขายองคกรเบญจภาคี หนวยงานทางการศึกษา

ทุกหนวยงานโดยชุมชนมีสวนรวม รวมท้ังเปนสถาบันใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแกชุมชนเพ่ือการ

พ่ึงตนเองสูสัมมาชีพในพ้ืนท่ี 

  11.1.3 เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติ (สัมมาชีพ) และการจัดการความรูหลังการปฏิบัติ

โดยใชปญหาท่ีอยูในชุมชนเปนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตาง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงเปนเขตเศรษฐกิจ



 
 

พิเศษชายแดน อีกท้ังยังเปดโอกาสใหองคกรในชุมชนเขามารวมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาเปนแหลง

เรียนรูตอไป 

  11.1.4 ดําเนินการวิจัยสรางองคความรูโดยใชชุมชนเปนฐาน เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง วิถีวัฒนธรรม อัตลักษณชุมชน รวมท้ังมีความเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

  11.1.5 ดําเนินการจัดการศึกษานํารอง สูการปฏิรูปการศึกษาในระบบและนอกระบบท่ีมีจุดหมายเพ่ือ

สรางสัมมาชีพชุมชน โดยจัดการศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชา เพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเก้ือกูลทามกลางความ

แตกตางและความหลากหลายเชิงพหุสังคมและวัฒนธรรม 

     11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 

             ผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท้ังท่ีเปนผลกระทบตอสังคม วิถีชีวิตวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เก่ียวของตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร 15 ป ของ

มหาวิทยาลัย ท่ีมุงจัดการศึกษาเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสใหผูดอยโอกาสไดเขาถึงการศึกษา สราง

องคความรูเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และใหการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของคนในชุมชนทองถ่ินดวย

จิตสํานึก และรับผิดชอบ รวมท้ังเขาไปมีสวนรวมกับสังคมในการรวมเฝาระวังผลกระทบดังกลาว รวมสืบสานและ

สรางเสริมภูมิปญญา เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพ กลาหาญบนฐานคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต ท่ีเปดสอนโดยสํานัก

นวัตกรรมการเรียนรูของมหาวิทยาลัย  
 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

      หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเปนรายวิชาท่ีมุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  

 

  13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 

             ไมมี 



 
 

       13.3 การบริหารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยมีสํานักนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

เพ่ือใหมีวัตถุประสงคเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาและมีการจัดการอ่ืน ๆ โดยมีเปาหมายวัตถุประสงคเปนไปตาม

คําอธิบายรายวิชา ในขณะท่ีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือดําเนินการตั้งแตการควบคุม

คุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ใหเปนไปตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ

หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ท้ังนี้ มีการประเมินคุณภาพตามกําหนดเวลาทุกป มีการ

รายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยพิจารณา ตลอดจนนําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 

 1.1 ปรัชญา 

การศึกษาเสมอภาค สังคมพัฒนา ดวยวิถีการจัดการภูมิสังคม ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรการจัดการภูมิสังคมคือภาพสะทอนของอุดมการณ ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมายของวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย ท่ีเก่ียวโยงกับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ หากหลักสูตรการจัดการภูมิสังคมมีความ

เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีกลาวมา หลักสูตรการจัดการภูมิสังคม มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยสราง

องคความรู การทํากิจกรรมตางๆท่ียึดโยงกับชุมชน โดยหากผูสอน ผูเรียนเขาใจหลักสูตรและอุดมการณ ก็จะสงผล

ทําใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 

กลาวสําหรับ การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม ถือวาเปนการปรับปรุงทามกลางสถานการณ

ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของจังหวัดสระแกว ท่ีเก่ียวของกับแนวนโยบายระดับชาติ โดยกําหนดใหจังหวัด

สระแกวเปนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับเก่ียวของกับฐานคิดเดิมของหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม ท่ีตั้งอยูบนฐาน

คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทําใหการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ จะตองคํานึงถึงรากฐานเดิมวาดวยปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับสถานการณใหมวาดวยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแกว จะดํารงอยูรวมกัน

เพ่ือผลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมบนฐานของความยั่งยืนอยางไร 

กลาวสําหรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลักสูตรการจัดการภูมิสังคมจะตองเนนแนวคิดเรื่องของ

ความม่ันคงและความยั่งยืนซ่ึงเปนกระแสของโลกสีเขียว เนนคุณลักษณะท่ีคนทุกระดับ ทุกสถานะสามารถเรียนรู

และปฏิบัติไดบนทางสายกลาง มีความเขาใจในหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน และ 2 

เง่ือนไข ท้ังเง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม ตลอดจนเชื่อมโยงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงมีท้ังแบบ

พ้ืนฐานในระดับ บุคคล ครอบครัว จนถึงแบบกาวหนา บนฐานของความรวมมือเชิงเครือขายแบบองคกรเบญจภาคี 

ท่ีเปนฐานของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สูทิศทางเศรษฐกิจสีเขียว สังคมยั่งยืน สิ่งแวดลอมม่ันคง ซ่ึงถือเปน

ยุทธศาสตรของจังหวัดสระแกว ท้ังยุทธศาสตรสระแกวสีเขียว และ 4 ดีวิถีพอเพียง 

ท่ีสําคัญการท่ีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม แบบเชื่อมโยงกับเครือขายเบญจ

ภาคี โดยภาคีภาคธุรกิจเอกชน มีแนวคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ันกาวหนา ท่ีผลักดันตนแบบ

โครงการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวครบวงจรและ HALAL PARK (KSLG.Green Complex 

Industrial Area & HALAL Park) ท่ีมีฐานเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมท่ีเนนเกษตรสีเขียว ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนสิ่ง

สําคัญ ในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการภูมิสังคมและความรู 6 มิติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังข้ันพ้ืนฐานและข้ันกาวหนา ประกอบกับการท่ีหลักสูตรไดจัดสัมมนาระดม

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา พบวา การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศา



 
 

สตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มีลักษณะบูรณาการ หลากหลายศาสตร ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน

บางอยางไมตอบโจทย/ความตองการของผูประกอบการ  ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรเนนการนําไปปฏิบัติไดจริง 

การเขาถึงชุมชนและเรียนรูรวมกับชุมชน 

กลาวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม ถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรบนสถานการณท่ี

เปนจริง ท่ีมุงหวังพัฒนาผูเรียน พัฒนาองคความรูจากงานวิจัย การเรียนรูชุมชนกอนนําความรูไปบริการชุมชน การ

เรียนรูภูมิปญญาชุมชนพหุวัฒนธรรมกอนทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะชุมชน ตลอดจนการเรียนรูเพ่ือการจัดการ

ทุนชุมชน สูชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน   

 

 1.3 วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรูและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง

ข้ันพ้ืนฐานและข้ันกาวหนา  พรอมกับมีความเขาใจในปรัชญากระแสหลัก 

  1.3.2 ใหเปนผูท่ีมีความรูและเขาใจปรัชญาและแนวคิดตามแนวพระราชดําริ   

  1.3.3 มีความรูและเขาใจในภูมิสังคม พหุวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สามารถจัดการความรูเพ่ือชุมชน สังคมท่ีสอดคลองกับสภาพความแตกตางในแตละภูมิสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆของชุมชนและสังคม 

1.3.4 มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารท้ังดานภาษา องคความรูและสรางนวัตกรรมและใช

เทคโนโลยีอยางเหมาะสม  

1.3.5 สามารถนําความรูไปปฏิบัติและประกอบสัมมาชีพได 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.มีการประเมินหลักสูตรทุกป  โดย

พิจารณาจากดัชนีชี้วัด (KPI)  ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป

การศึกษา 

1. มีการประเมินหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอ 

1.1 รายงานผลการประเมินหลกัสตูร  

2. มีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ

สถานการณเศรษฐกิจและสังคม และ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2. ดําเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงหลักสูตรเปน

ระยะๆ ทุก 5 ป  

 

 

2.1 รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 



 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1 ระบบ 

  ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

มีภาคฤดูรอนอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม

นอยกวา 8 สัปดาห(เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษารับรอง

และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และมี

คุณสมบัติของการเขาศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงโครงการบัณฑิตคืนถ่ินวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

นิสิตท่ีเขาศึกษาสวนใหญหนึ่งมีเศรษฐฐานะท่ีพ่ึงตนเองได แตอีกสวนหนึ่งมาจากพ้ืนท่ีหางไกลชายแดน

ไทย – กัมพูชา ท่ีประกอบอาชีพทํานาและรับจาง จึงสงผลทําใหนิสิตแรกเขามีปญหาดังนี้  

  2.3.1 มีปญหาขาดแคลนทุนทรัพย 

  2.3.2 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอย 

   2.3.3 การปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการใชชีวิตความเปนอยูในพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย องครักษ จังหวัดนครนายก และวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 



 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

  2.4.1ดําเนินการขอรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเพ่ือยกเวนคาธรรมเนียมการรายงานตัว

สําหรับนิสิตท่ีผานการสอบคัดเลือกแลว  

 2.4.2 ดําเนินการสรางเครือขายบริจาคทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป 

  2.4.3จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือใหความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศใหแกนิสิต 

 2.4.4 จัดโครงการปฐมนิเทศ และคายแรงบันดาลใจรับใชสังคม เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย 

 

2.5 ระบบการศึกษา 

 

         แบบช้ันเรียน 

         แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อ่ืนๆ (ระบุ)  

 

2.6 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 

3.1 หลักสูตร   

  3.1.1  จํานวนหนวยกิต  

                   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 



 
 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา หนวยกิต 

-  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30   หนวยกิต 

-  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

       รายวิชาเอกบังคับ  

       รายวิชาเอกเลือก        

84   หนวยกิต 

48   หนวยกิต 

36   หนวยกิต  

-  หมวดวิชาเลือกเสร ี      6   หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 120    หนวยกิต 

  

 

  3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

มศว  111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication  

มศว  121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                           3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1  

มศว  122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                           3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2  

มศว  123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                               3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1  

มศว  124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                               3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2  
 

1.2 กลุมวิชาพลานามัย 
 

มศว  131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

มศว  132 สมรรถภาพสวนบุคคล                                                                    1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

มศว  133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health  



 
 

มศว  134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

มศว  135 วายน้ํา                                                                                      1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

มศว  136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton  

มศว  137 เทนนิส   1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis  

มศว  138 กอลฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  

มศว  139 การฝกโดยการใชน้ําหนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  
 

1.3 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 
 

มศว  141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                           3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

มศว  241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                    2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

มศว  242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

มศว  243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management  

มศว  244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี                                               3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

มศว  245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                                                     2(2-0-4) 

SWU 245        Science, Technology and Society  

มศว  246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                        2(2-0-4) 

SWU 246       Healthy Lifestyle  

มศว  247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                     2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  



 
 

มศว  248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

มศว  341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                                  2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World  
 

1.4 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
 

มศว  151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                                                                3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว  161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู                                                                    2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  

มศว  251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                                                                      2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

มศว  252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                                                                            3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

มศว  253 สุนทรียสนทนา                                                                                     2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

มศว  254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

มศว  255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                       2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  

มศว  256 การอานเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

มศว  257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา                                                                  2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

มศว  258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว  261 พลเมืองวิวัฒน                                                                                      3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

มศว  262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society  



 
 

มศว  263 มนุษยกับสันติภาพ                                                                                 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

มศว  264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                     2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

มศว  265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน                                                                              3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

มศว  266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                         2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

มศว  267 หลักการจัดการสมัยใหม                                                                          2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

มศว  268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย                                                       2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

มศว  351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                      3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว  352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                      3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว  353 การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม                                                              3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

มศว  354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม                                                                 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

มศว  355 พุทธธรรม               3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

มศว  356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living  

มศว  357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                             2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว  358 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                                  2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

มศว  361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                     3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  



 
 

มศว  362 ภูมิปญญาทองถ่ิน                                                                                  2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

มศว  363 สัมมาชีพชุมชน                                                                                     2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community  

มศว  364 กิจการเพ่ือสังคม                                                                                   2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 84 หนวยกิต 

2.1) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 48 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

กจส  101        โพธิวิชชาลัยศึกษา          3(2-2-5) 

GSM 101        Bodhivijjalaya Studies  

กจส  102 การพัฒนาชุมชนเชิงประยุกต   3(2-2-5) 

GSM 102        Applied Community Development   

กจส  103      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย 3(2-2-5) 

GSM 103        Philosophy of Sufficiency Economy and Contemporary Philosophy    

กจส  104 การสรางพลังรวมชุมชน 3(2-2-5) 

GSM 104 Community Empowerment  

กจส  201        เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 

GSM 201        Geoinformatic Technology  

กจส  202        การจัดการองคความรูบูรณาการ  3(2-2-5) 

GSM 202        Interdisciplinary Knowledge Management  

กจส  203 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 

GSM 203        Social Enterprise Management  

กจส  204        สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน           3(2-2-5) 

GSM 204        Media and Information Technology for Community Development 

กจส  205 จิตวิทยาสังคมและชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 205 Social Psychology and Community  

กจส  206        การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 

GSM 206 Agricultural Land Use Management  



 
 

กจส  207 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 207 Application of Geographic Information System  

Technology in Community      

กจส  301       กาสรกสิวิทย  3(2-2-5) 

GSM 301        Buffalo Training for Agricultural Purposes  

กจส  302         สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม 3(1-4-4) 

GSM 302        Seminar in Geo - Social Management  

กจส  401         การวิจัยทางการจัดการภูมิสังคม  3(1-4-4) 

GSM 401 Research in Geo - Social Management  

กจส  402         ปฏิบัติการทางการจัดการภูมิสังคม 6(0-18-0) 

GSM 402         Geo - Social Management Internship    
 

 

2.2) หมวดวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนกลุม

หลัก จํานวน 18 หนวยกิต และเลือกเรียนอีกสองกลุม เปนกลุมรอง กลุมละ 9 หนวยกิต จากกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 

2.2.1) กลุมวิชาวิถีชีวิตและกสิกรรมธรรมชาติมีรายวิชาตอไปนี้ 

กจส  211 มนุษยกับธรรมชาติ  3(2-2-5) 

GSM 211         Human and Nature  

กจส  212 นิเวศวิทยาและการจัดการปาไม  3(2-2-5) 

GSM 212         Ecology and Forest Management  

กจส  213 ความหลากหลายของพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร  3(2-2-5) 

GSM 213         Plant Diversity for Food and Agriculture  

กจส  311 วิถีชีวิตและอัตลักษณความเปนไทย 3(2-2-5) 

GSM 311         Thai Life Style and Identity  

กจส  312 ชุมชนกับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

GSM 312         Community and Culture  

กจส  313 การจัดการดินและการอนุรักษ 3(2-2-5) 

GSM 313         Soil Management and Conservation   

กจส  314 การจัดการน้ําและการอนุรักษ 3(2-2-5) 

GSM 314         Water Management and Conservation  



 
 

กจส  315 ขาวอินทรีย 3(2-2-5) 

GSM 315         Organic Rice  

กจส  316 นิเวศวิทยาปาริมน้ํา 3(2-2-5) 

GSM 316        Riparian Ecology  

2.2.2) กลุมวิชาวิทยาการชุมชนและเทคโนโลยี มีรายวิชาตอไปนี้ 
 

กจส  221 การสื่อสารสังคม  3(2-2-5) 

GSM 221        Social Communication  

กจส  321 นวัตกรรมการสื่อสารผานสื่อใหม  3(2-2-5) 

GSM 321        Communicational Innovation through New Media  

กจส  322 พลังงานทดแทนและการจัดการพลงังาน                    3(2-2-5) 

GSM 322        Renewable Energy and Energy Management  

กจส  323 การจดัการระบบเกษตรอินทรีย 3(2-2-5) 

GSM 323        Organic Farming System Management  

กจส  324 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

GSM 324        Design and Development of Media for Community  

กจส  325 ปฏิบัติการใชภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 

GSM 325        Operational Drill toGeographic Information System  

For Development 

กจส  326 เทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5) 

GSM 326         Agricultural Technology  

กจส  327 การจัดการโรคพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

GSM 327        Economic Crop Diseases Management 
 

 

2.2.3) กลุมวิชาวิสาหกิจชุมชน มีรายวิชาตอไปนี้ 
 

กจส  231 หลักการจัดองคการชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 231        Principle of Community Organization Management  

กจส  331 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 

GSM 331        Ecotourism  

กจส  332 หลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรชุมชน  3(2-2-5) 



 
 

GSM 332       Principle of Economies and Community Economy  

กจส  333 ศิลปะและหัตถกรรมเพ่ือชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 333      Arts and Crafts for Community  

กจส  334 การวางแผนและออกแบบสัมมาชีพ  3(2-2-5) 

GSM 334       Ethical Career Planning and Design  

กจส  335 การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 335       Product Development for Community  

กจส  336 การจัดการบัญชีครัวเรือน และการบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม 3(2-2-5) 

GSM 336        Household Accounting and “New Theory”  

Accounting System 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความหมายของรหัสวิชา 
 

รหัสรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม ใชระบบรหัสวิชาจากหลักสูตร ท่ี

ประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  มศว  xxx  หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป   

  SWU xxx 

 หมวดวิชาเฉพาะ  

  กจส xxx  หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม              

   GSM xxx 

ตัวเลขตัวท่ี 1หมายถึง ระดับชั้นป 

ตัวเลขตัวท่ี 2หมายถึง กลุมของวิชา 

เลข 0 หมายถึง วิชาเอกบังคับ 

เลข 1 หมายถึง วิชาเอกเลือก กลุมวิชาวิถีชีวิตและกสิกรรมธรรมชาติ 

เลข 2  หมายถึง วิชาเอกเลือก กลุมวิชาวิทยาการชุมชนและเทคโนโลย ี

เลข 3  หมายถึง วิชาเอกเลือก กลุมวิชาวิสาหกิจชุมชน 

   ตัวเลขตัวท่ี 3หมายถึง ลําดับของรายวิชาในกลุม 
 



 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาศึกษาท่ัวไป                             12 หนวยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป                             12 หนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ                                 6 หนวยกิต 

กจส 101โพธิวิชชาลัยศึกษา                      3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ                                 6 หนวยกิต 

กจส 103 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       3(2-2-5) 

กจส 102 การพัฒนาชุมชนเชิงประยุกต        3(2-2-5) กจส 104 การสรางพลังรวมชุมชน              3(2-2-5) 

  

  รวม 18       หนวยกิต   รวม 18       หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาศึกษาท่ัวไป                               6 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ                                  9 หนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ                                12 หนวยกิต 

กจส 201 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ                 3(2-2-5) 

กจส 202 การจัดการองคความรูบูรณาการ        3(2-2-5) 

กจส 203 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม               3(2-2-5) 

กจส 204 สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน                      

กจส 205 จิตวิทยาสังคมและชุมชน             3(2-2-5) 

กจส 206 การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร      3(2-2-5)

กจส 207 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน 

ชุมชน                                               3(2-2-5) 

 

                                                           3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสร3ี หนวยกิต 

วิชาเอกเลือก                                   9 หนวยกิต 

(เลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่ง) 

  

      รวม                    21  หนวยกิต    รวม  18  หนวยกิต 

ปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาเอกบังคับ                                   3 หนวยกิต 

กจส 301   กาสรกสิวิทย                            3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ                                   3 หนวยกิต 

กจส 302  สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม      3(1-4-4) 

  

วิชาเอกเลือก                                  15 หนวยกิต 

(เลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่ง) 

วิชาเอกเลือก                                   12 หนวยกิต 

(เลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่ง) 

  

 วิชาเลือกเสรี                                    3 หนวยกิต 

  รวม          18  หนวยกิต    รวม  18  หนวยกิต 

ปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาเอกบังคับ                                    3 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ                                   6 หนวยกิต 

กจส 401 การวิจัยทางการจัดการภูมิสังคม       3(1-4-4)                                            กจส 402 ปฏิบัติการทางการจัดการภูมิสังคม  6(0-18-0) 

                                    

   รวม  3 หนวยกิต    รวม    6 หนวยกิต 

รวมท้ังหมดตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  หนวยกิต 



 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 

 

มศว           123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                      3(2-2-5) 

SWU          123  English for International Communication 1  

ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการฟงและการพูดสําหรับผูเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ 

ในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ ท้ังคําศัพท สํานวน ประโยค ไวยากรณท่ีซับซอน และการออกเสียง ฝกปฏิบัติการ 

สนทนาในสถานการณตางๆ ผานสื่อ และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

 

มศว           124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                 3(2-2-5) 

SWU          124 English for International Communication 2  

ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการอานและการเขียนสําหรับผูเรียนท่ีใช

ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ การฝกเขียนเรียงความในหัวขอท่ีหลากหลาย โดยฝกปฏิบัติผานกิจกรรม

การเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกหองเรียน 

 

 

 1.2 กลุมวิชาพลานามัย 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                     3(3-0-6) 

SWU 111  Thai for Communication  

ศึกษาองคประกอบของการสื่อสาร ท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเคราะห

ความคิด และกลวิธีการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยเนนทักษะการเขียนสรุปความ ยอความ 

ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                            3(2-2-5) 

SWU 121  English for Effective Communication 1  

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการฟงและการพูด โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2        3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2  

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 



 
 

 

มศว 131 ลีลาศ                                                                                             1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเตนลีลาศในจังหวะตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกท่ีเหมาะสมสําหรับการเตนลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเตนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว 132 สมรรถภาพสวนบุคคล                                                                          1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

หลักการพ้ืนฐานของการสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยืดหยุนของกลามเนื้อและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 

มศว  133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                       1(0-2-1) 

SWU 133  Jogging for Health  

หลักการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะท่ีมุงเนนความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุนของรางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว 134 โยคะ    1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการฝกโยคะ การฝกระบบการหายใจ ความออนตัว และ

ความแข็งแรงของรางกายเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว 135 วายน้ํา                                                                                             1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

เทคนิคและทักษะเบื้องตนของการวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย กติกาการแขงขัน การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการวายน้ําเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว 136 แบดมินตัน                                                                                        1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton  

ทักษะการยืน การเคลื่อนท่ี การจับไม การตีลูกหนามือและหลังมือ การตบ การสงลูก 

การเลนลูกหนาตาขาย กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณและความปลอดภัยในการ

เลนแบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 

 

 

 

มศว 137 เทนนิส                                                                                             1(0-2-1) 



 
 

SWU 137 Tennis  

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเลนเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแขงขัน 

กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว  138 กอลฟ   1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  

ความเปนมาของกีฬากอลฟ ทักษะการยืน การจับไม การเหวี่ยงไม กติกาการเลนกอลฟ 

การใชและเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนกอลฟเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว 139 การฝกโดยการใชน้ําหนัก                                                                        1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  

เทคนิคการออกกําลังกายแบบใชเครื่องมือชวย หลักการปฏิบัติ การฝกโดยการใชน้ําหนัก

และการประยุกตกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ควบคูไปกับการศึกษาเทคนิคการ

ฝกโดยการใชน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ 

 

 1.3 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 
 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                                 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบคน 

การประเมินสื่อสารสนเทศการอางอิงขอมูล จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว

ทางการปองกัน การนําเสนอในรูปแบบตางๆ การจัดการความรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการรูเทาทันสื่อสาร

สนเทศและเทคโนโลย ี

 
 

มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                          2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบตอสังคมในดาน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 

รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

 

 

 

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 



 
 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตรกับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร

สําหรับผูบริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตรกับความงาม การวิเคราะหเชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ

ประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

 

มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล     3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management  

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร

สภาพคลองสวนบุคคล มูลคาเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทาง

การเงินสวนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

 

มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี                                                     3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญ

ของการอยูรวมกันอยางสมดุล วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชวิทยาศาสตรอยางรูเทาทันและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

 

มศว 245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                                                             2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society  

ศึกษากระบวนทัศน และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีมีบทบาทในเหตุการณสําคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะทอนคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับบริบท

สังคมไทยในปจจบุัน 

 

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                               2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle  

ศึกษาองคประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองครวม ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ

สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษย สาเหตุ วิธีปองกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สรางสรรคและการประยุกตใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

 

 



 
 

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  

ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกชวงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเก็บ

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคดวยปญญา และการฝกประกอบอาหารอยางงายจากวัตถุดิบท่ีปลอดภัยและมีคุณคา 

 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                                                                                2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใชพลังงาน

หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณโลกรอน การอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช ดวยภูมิปญญา

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                               2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World  

ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

 

 1.4 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                                                             3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human 

Development 

 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปาหมายท่ีแทจริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนวทางการ

พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู การสื่อสาร การคิดวิเคราะห การสังเคราะห และ

การแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

 

มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู                                                                 2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  



 
 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแหงการเรียนรู 

 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                                                                   2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

ศึกษาวิเคราะหจิตวิญญาณ อารมณ และพฤติกรรมของมนุษย โดยใชดนตรีเปนเครื่องมือ

ในการเรียนรูคุณคาของตนเองและบริบทของสังคม รวมท้ังฝกประยุกตและถายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู

สาธารณชน 

 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                                                                          3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร สุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการท้ังท่ีเก่ียวของกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม 

 

มศว 253 สุนทรียสนทนา                                                                                   2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกตใชสุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ การถายทอดความคิดและความรูสึก

รวมกันผานศิลปะการฟงอยางลึกซ้ึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ และการฝกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน

สถานการณท่ีหลากหลาย 

 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

ศึกษาคนควาเก่ียวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการท่ีกอใหเกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะ

นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                     2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  



 
 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสรางทุนชีวิต การนําชีวิตไปสูเปาหมายท่ีดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะหและสรางแนวทางการ

พัฒนาตนเองพรอมฝกปฏิบัติ 

 

มศว 256 การอานเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

ศึกษาหลักการอานจับใจความ วิเคราะห ตีความ วิจารณและประเมินคางานเขียน โดย

การอานจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา                                                               2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบท้ังในอดีตและรวม

สมัย การวิเคราะหวรรณกรรมท่ีกอใหเกิดพลังทางปญญาและยกระดับจิตใจ 

 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา

และเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การรางบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทตางๆ 

 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน                                                                                   3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

ศึกษาประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน

เก่ียวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หนาท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการ

ยึดหลักสันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ัง

แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

มศว 262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society  

ศึกษาคนควาขอมูลและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีเปนพลังขับเคลื่อนสังคมจาก

อดีตสูปจจุบัน วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโนมการกอรูปทางสังคม

ในบริบทของโลกาภิวัตน 



 
 

 

มศว 263 มนุษยกับสันติภาพ                                                                               2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมท้ังแนวคิดและการปฏิบัติของผูท่ีมี

อุดมการณเก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาต ิ

 

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                  2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะหปจจัยดาน

โครงสรางทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลตอความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม การเสริมสราง

กระบวนทัศน และการปรับตัวในสังคมพหวุัฒนธรรม 

 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน                                                                            3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลตอโลกา

ภิวัตน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหวางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโนมในอนาคตและ

ผลกระทบตอการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                        2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

ศึกษาภูมิหลังและสภาพท่ัวไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยการเรียนรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะหหา

แนวทางประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูการพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม                                                                        2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ

องคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร แนวโนมการจัดการสมัยใหมและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 

 



 
 

มศว 268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย                                                     2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

ศึกษาขอมูลและเหตุการณท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบันโดย

การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากการวิจัยไปสูการใช

ประโยชนในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                            3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล 

การวิเคราะหและประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน 

มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีงามกับผูอ่ืน 

 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                    3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาท้ังกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาท่ีเปนกระบวนการคิดท่ีสัมพันธกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม บน

พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 353 การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม                                                            3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

ศึกษากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู

ความสําคัญของวิธีคิดอยางมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝกพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรูความจริง คิดอยางมี

เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม                                                               3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมท่ีสําคัญของโลก การฝกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังนําเสนอผลงานตอสาธารณชน 

 

 



 
 

มศว 355 พุทธธรรม               3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะหและพัฒนาแนวทางการ

ดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมและสันติสุข 

 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living  

ศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม

มนุษย ตัวแปรทางสังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลและกลุมจาก

ปรากฏการณทางสังคมการหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง การสงเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข 

 

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสรางสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห

สาเหตุและการปองกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมท้ังการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวติและสังคม                                                2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรค 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ คนควาเพ่ิมเติม วิเคราะห สังเคราะห และพัฒนากิจกรรม

ใหมีคุณคาตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 

มศว  361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                   3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีสวนรวม โดยการบูรณาการการ

เรียนรูผานกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจบริบทชุมชนดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ัง

เสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 

 



 
 

มศว    362 ภูมิปญญาทองถ่ิน                                                                               2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการเรียนรู

รวมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมท้ังประยุกตใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต 

การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                                                                                   2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community  

ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูรวมกับชุมชน เสริมสรางจิตสํานึก ความสามัคคี 

และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

 

มศว    364 กิจการเพ่ือสังคม                                                                                2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนผูประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรูกิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบตางๆ วิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากกิจการเพ่ือสังคม

ตนแบบ และนําเสนอแนวทางสรางสรรคกิจการเพ่ือสังคม พรอมท้ังฝกปฏิบัติรวมกับชุมชน 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

 2.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 48 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

กจส 101 โพธิวิชชาลัยศึกษา          3(2-2-5) 

GSM 101 Bodhivijjalaya Studies  

แนวคิด ท่ีมา การขับเคลื่อนประสานพลังรวมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา การพัฒนาอยางยั่งยืน 

หลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับบริบททางภูมิศาสตร สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแตละ

พ้ืนท่ีอยางยั่งยืนรวมถึงการจัดการภูมิสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กจส 102 การพัฒนาชุมชนเชิงประยุกต    3(2-2-5) 

GSM 102 Applied Community Development  

ศึกษาปรัชญา แนวคิด และความหมายของการพัฒนา หลักและวิธีการดําเนินงานพัฒนา

ชุมชน ผูนํากับการพัฒนาชุมชน หลักการทรงงาน 6 มิติ ประเภทของการพัฒนาชุมชน เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 



 
 

ความสัมพันธของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับการพัฒนาชุมชน รวมท้ังการพัฒนาชุมชนเชิงประยุกต 

กรณีศึกษา การศึกษากับการพัฒนาองคกรเบญจภาคีกับการกอเกิดโพธิวิชชาลัย และชุมชนตนแบบท้ังในบริบทเมือง

และชนบท 

 

กจส 103  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย 3(2-2-5) 

GSM 103 Philosophy of Sufficiency Economy and Contemporary 

Philosophy   

 

เรียนรูปรัชญารวมสมัยยุคหลังสมัยใหมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะของ

นวัตกรรม ท้ังท่ีเปนนามธรรมหรือความคิด ท่ีเปนรูปธรรมหรือการนําสูการทดลองปฏิบัติจริงท่ีหลากหลาย และมี

บทบาทตอชุมชนและสังคมไทย 

 

กจส 104 การสรางพลังรวมชุมชน 3(2-2-5) 

GSM 104 Community Empowerment  

ศึกษาเรียนรูกระบวนการทํางานขององคกรภาคประชาสังคมและสื่อในชุมชนและ

เครือขายท้ังในดานความคิด  การจัดตั้งองคกร วิธีการบริหารองคกร เทคนิคการสรางความรวมมือ การแกปญหา 

การดําเนินการ การสรุปบทเรียน และการขยายผล เรียนรูดวยวิธีการสัมมนาจากบทความท่ีเปนกรณีศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศ ศึกษาในพ้ืนท่ีจริงโดยคํานึงถึงบริบทและการบูรณาการ 

 

กจส 201 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 

GSM 201 Geoinformatic Technology  

เรียนรูรูปแบบขอมูลเชิงตัวเลขของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การแปลความหมาย

ภาพถายจากดาวเทียม และการใชเครื่องมือระบุตําแหนงบนพ้ืนโลกดวยสัญญาณดาวเทียม  เพ่ือการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีในระดับชุมชนและระดับภูมิภาค 

 

กจส 202 การจัดการองคความรูบูรณาการ 3(2-2-5) 

GSM 202 Interdisciplinary Knowledge Management  

ศึกษาหลักการและการจัดการองคความรู 6 มิติวาดวยเรื่อง น้ํา ดิน เกษตร พลังงาน 

ปาสิ่งแวดลอม ท่ีคํานึงถึงสภาพภูมิสังคม ศึกษาหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ตลอดจนหลักการทรงงาน ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยอาศัยโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจ.สระแกว  ตาม

พระราชดําริ เปนฐาน 



 
 

กจส          203           การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม                                          3(2-2-5)   

GSM         203           Social Enterprise Management  

ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดลอม แนวคิดการดําเนินการและ

การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมจากเมืองสูชุมชนฐานราก การขับเคลื่อนสตารทอัพประเทศไทยกับการจัดการธุรกิจเพ่ือ

สังคมท่ีสอดคลองกับบริบทสังคม ท้ังอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบยั่งยืน อุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

นโยบายการลงทุนทองถ่ินท่ียึดโยงกับชุมชน 

 

กจส          204           สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน                            3(2-2-5)   

GSM         204           Media and Information Technology for Community Delvelopment 

ศึกษายุทธศาสตรและแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสูการเปนดิจิทัลไทยแลนด 4.0 

โดยขับเคลื่อนสื่อเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับชุมชนท่ีมีความหลากหลาย การใชสารสนเทศเพ่ือการสรางฐานขอมูล

ชุมชน พัฒนาขอมูลชุมชนดวยระบบภูมิสารสนเทศ และเปนเจาของขอมูลจัดการขอมูลแบบบูรณาการเครือขาย

ความรวมมือสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 

 

กจส          205           จิตวิทยาสังคมและชุมชน                                                     3(2-2-5) 

GSM         205           Social Psychology and Community  

เรียนรูแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมท่ีเก่ียวกับ ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมทาง

สังคมท้ังระดับบุคคล ระหวางบุคคล และระดับสังคม และสามารถนําไปประยุกตใชกับชุมชน หมูบานในโครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแกว  ตามพระราชดําริ  โดยเนนกระบวนการปฏิบัติกิจกรรม ถอดบทเรียนและ

ประสบการณของผูนําชุมชนทุกภาคสวน ประกอบดวย พระสงฆ ผูนําชุมชน ครู แพทย ขาราชการ ธุรกิจเพ่ือสังคม   

 

กจส           206           การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร                                              3(2-2-5) 

GSM          206           Agricultural Land Use Management  

กระบวนการใช พ้ืน ท่ี เ พ่ือประกอบสัมมาชีพทางการเกษตรอยางสอดคลอง กับ

สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตในชุมชน บูรณาการรวมกับการจัดการดิน น้ํา ปศุสัตว และพันธุพืช โดยยึดถือแนวทาง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กจส           207           การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในชุมชน                     3(2-2-5) 

GSM          207           Application of Geographic Information System Technology 

                                in Community 



 
 

ศึกษาและปฏิบัติการทําฐานขอมูลชุมชน เพ่ือสรางฐานขอมูลชุมชนแบบชุมชนมีสวนรวม 

จัดการสรางเครือขายสารสนเทศเพ่ือชุมชนของตน ชุมชนเครือขายและชุมชนขยายผล สําหรับการพัฒนาชุมชน

ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กจส           301          กาสรกสิวิทย                                                                   3(2-2-5) 

GSM          301          Buffalo Training for Agricultural Purposes  

เรียนรูวีรกรรมและประวัติศาสตรกระบือไทย ท้ังดานความม่ันคง การเมือง เศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดลอม รวมท้ังการเรียนรูเรื่องการดูแลรักษา ปฏิบัติการฝกฝนกระบือเพ่ือการไถนา และฝกฝนคนเพ่ือใช

กระบือไถนา ตลอดจนการเผยแพรความรูกาสรกสิวิทยสูสังคมอยางมีวิชาการ 

 

กจส          302           สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม                                              3(2-2-5) 

GSM         302           Seminar in Geo-Social Management 

ศึกษาคนควาหัวขอทางการจัดการภูมิสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เลือกประเด็นท่ีสนใจและมีประโยชนตอชุมชนและสังคม มาอภิปรายในเชิงสหวิทยาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

กจส          401           การวิจัยทางการจัดการภูมิสังคม                                            3(2-2-5) 

GSM         401           Research in Geo-Social Management  

วิจัยหัวขอทางชุมชน ทองถ่ิน สังคมตามระเบียบวิธีวิจัย โดยบูรณาการความรูในสาขาวิชา

การจัดการภูมิสังคมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม และเปนไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

กจส           402          ปฏบิัติการทางการจัดการภูมิสังคม                                         6(0-18-0) 

GSM          402          Geo-Social Management Internship  

เรียนรูและปฏิบัติงานตามความถนัดและความสนใจในสถานประกอบการภาคธุรกิจเพ่ือ

สังคมดานการจัดการภูมิสังคม ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และการเกษตรท่ี

ยั่งยืน ภาควิชาการท่ีสนับสนุนหรือรวมมือกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และนําเสนอผลการศึกษาเรียนรูและการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอท่ีประชุมวิชาการ 

 

 



 
 

2.2) วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนกลุมหลัก 

จํานวน 18 หนวยกิตและเลือกเรียนอีกสองกลุมเปนกลุมรอง กลุมละ 9 หนวยกิต จากกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

1) กลุมวิชาวิถีชีวิตและกสิกรรมธรรมชาติ 
 

กจส 211 มนุษยกับธรรมชาติ 3(2-2-5) 

GSM 211 Human and Nature  

เรียนรูเรื่องมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การจัดการความสัมพันธระหวางมนุษย

กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบโลกกระแสหลัก  การขับเคลื่อนเพ่ือดูแลโลกและสิ่งแวดลอม  องคกรธุรกิจเพ่ือ

สังคม องคกรภาคประชาสังคมสูการศึกษาเรียนรูเชิงบริบทจากพ้ืนท่ีจริงในชุมชน  เพ่ือความเขาใจในปญหาและ

นําไปสูการแกปญหา ท้ังบุคคลและชุมชน 

 

กจส 212 นิเวศวิทยาและการจัดการปาไม 3(2-2-5) 

GSM 212 Ecology and Forest Management  

ระบบนิเวศ คุณคา ชนิดปาไม ลักษณะสังคมพืช การจัดการทรัพยากรปาไมเพ่ือประโยชน

สูงสุดอยางยั่งยืน แนวทางการจัดการทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริ การจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชนมี

สวนรวม หลักการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรปาไม และ

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประยุกตใชองคความรูในสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการ

จัดการทรัพยากรปาไมอยางบูรณาการ 

 

กจส 213 ความหลากหลายของพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 3(2-2-5) 

GSM 213 Plant Diversity for Food and Agriculture  

คุณคา ความสําคัญและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเพ่ืออาหารและ

การเกษตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ สนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีสงผลกระทบตอพันธุกรรมพืช รวมท้ังการสราง

กระบวนการปองกันจากภัยคุกคามจากการสูญหายของพันธุกรรมพืช   

 

 

กจส 311 วิถีชีวิตและอัตลักษณความเปนไทย 3(2-2-5) 

GSM 311 Thai Life Style and Identity  

เรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตบริบทชุมชน ตนทุนทางวัฒนธรรมและสังคมไทยท่ีอยูอยาง

หลากหลาย  ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมในแตละพ้ืนท่ีควบคูไปกับการศึกษาลักษณะรวมท่ีเปนแกนของรัฐชาติ  



 
 

วัฒนธรรมกระแสหลัก ท่ีมีสวนกระทบตออัตลักษณแสดงความเปนไทย  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางคุณธรรม  จริยธรรม  

ในการดํารงชีวิตควบคูไปกับการอยูรวมกันอยางสันต ิ

 

กจส 312 ชุมชนกับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

GSM 312 Community and Culture  

เรียนรูกระบวนการวัฒนธรรมชุมชนสูวัฒนธรรมนานาชาติ ท่ีเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตเชิงวัฒนธรรมขามชาติ  อิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมยุคโลกาภิวัตน  ความรวมสมัยของชุมชนกับ

วัฒนธรรม  การสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม  และการสรางชุมชนเขมแข็งบนฐานของวัฒนธรรม  ดวยการเรียนรู

และการทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีจริง 

 

กจส 313 การจัดการดินและการอนุรักษ 3(2-2-5) 

GSM 313   Soil Management and Conservation  

ศึกษาสภาพของดินท่ีหลากหลาย เรียนรูการบริหารจัดการ ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากร

ดินเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 

กจส 314 การจัดการน้ําและการอนุรักษ 3(2-2-5) 

GSM 314  Water Management and Conservation  

ศึกษาคุณสมบัติของน้ําท่ีหลากหลาย วัฏจักรของน้ํา พ้ืนฐานของการจัดการลุมน้ํา เพ่ือ

การเกษตร วิกฤตการของน้ํา การจัดการลุมน้ําและการอนุรักษตามแนวทางพระราชดําริ การศึกษาจากประสบการณ

ของภูมิปญญาชาวบานปราชญชุมชนและจากโครงการตามแนวพระราชดําร ิ

 

กจส 315 ขาวอินทรีย 3(2-2-5) 

GSM 315 Organic Rice  

เรียนรูพันธุขาวในประเทศไทย การเลือกใชพันธุขาวท่ีเหมาะสม การใชปุยอินทรีย การ

ปองกันกําจัดโรคพืช แมลงและสัตวศัตรูขาว ระบบการปลูก และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว มาตรฐาน ระเบียบ 

นโยบาย การสงเสริมเพ่ือพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย 

กจส 316 นิเวศวิทยาปาริมน้ํา 3(2-2-5) 

GSM 316 Riparian Ecology  

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของปาริมน้ํา ความสําคัญ การใชประโยชน 

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของปาริมน้ําท่ีมีสาเหตุมาจากมนุษย การฟนฟูปาริมน้ําอยางมีสวนรวม 



 
 

2.3) กลุมวิชาวิทยาการชุมชนและเทคโนโลยี 

กจส 221 การสื่อสารสังคม  3(2-2-5) 

GSM 221 Social Communication  

เรียนรูทฤษฎีการสื่อสารเบื้องตน ทฤษฏีจิตวิทยาการสื่อสาร วิธีการสื่อสารท้ังภาษาพูด 

ภาษาเขียน เพ่ือสรางความเขาใจแกผูคนในชุมชนและสังคม และกระบวนการผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารท่ีสอดคลองกับ

บริบทของสังคม การใชสื่อทุกประเภทเพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหบรรลุจุดหมายของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กจส 321 นวัตกรรมการสื่อสารผานสื่อใหม 3(2-2-5) 

GSM 321 Communicational Innovation through New Media 

เรียนรูทฤษฎีการสื่อสารในยุคสังคมดิจิทัลเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมการสื่อสารผานสื่อใหม 

รวมถึงการแพรและกระจายนวัตกรรมไปยังชุมชน โดยมุงเนนการประยุกตใชสื่อใหมกับสภาพแวดลอมของชุมชน

เปนหลักสําคัญ เพ่ือตอบสนองการสรางความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของการสื่อสาร  โดยมีนวัตกรรม

การสื่อสารเปนเครื่องมือในการถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กจส 322 พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 

GSM 322 Renewable Energy and Energy Management  

เรียนรูความหมายและแหลงท่ีมาของพลังงาน วิฤตการณดานพลังงานวิธีการใชพลังงาน

ในชีวิตประจําวันอยางประหยัดปลอดภัยและถูกวิธี การจัดการพลังงานหมุนเวียน ลงพ้ืนท่ีเรียนรูรูปแบบการใช

พลังงานทดแทนสูครัวเรือนและชุมชนท่ีลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

 

กจส 323 การจดัการระบบเกษตรอินทรีย 3(2-2-5) 

GSM 323   Organic Farming System Management  

แนวคิด หลักการ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยและ

มาตรฐานสากล เรียนรูการพัฒนาศักยภาพความสัมพันธของทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ เพ่ือการจัดการเกษตร

อินทรียท่ีสอดคลองกับภูมิสังคม 

 

กจส 324 การออกแบบและพัฒนาสื่อชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 324   Design and Development of Community Media 

เรียนรูทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกับความตองการและ

สภาพแวดลอมของชุมชน โดยบูรณาการระหวางสื่อท่ีตองใชเทคโนโลยีกับสื่อชุมชนเพ่ือใหไดสื่อท่ีมีความเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสําหรับการสื่อสารในชุมชนมากท่ีสุด รวมถึงการใหชุมชนมีสวนรวมในการคิด 

วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และประเมินคุณภาพของสื่อท่ีใชในชุมชนเพ่ือบรรลุเปาหมายในการสื่อสารดานวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

 

กจส 325 ปฏิบัติการใชภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

GSM 325   Operational Drill toGeographic Information System For Development 

ศึกษาคนควา และสรางงานระบบภูมิสารสนเทศในพ้ืนท่ีจริง ศึกษาการประยุกตใช

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีทันสมัย มีการออกฝกภาคสนาม ปฏิบัติการจริงสรางผลงาน และนําเสนอผลงานโดยใช

ระบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 

กจส 326 เทคโนโลยีการเกษตร   3(2-2-5) 

GSM 326 Agricultural Technology  

เรียนรูวิ ถีการเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตพืชไร  พืชสวน การจัดการศัตรูพืช 

เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับชุมชน รวมถึงปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีศึกษาเชื่อมโยงกับระบบ

การเกษตรของชุมชน 

 

กจส 327 การจัดการโรคพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

GSM 327   Economic Crop Diseases Management  

ปญหาและความสําคัญของโรคพืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับ ท่ีเปนพืชเศรษฐกิจหลัก

ของชุมชนการเกิดโรค การเขาทําลายและแพรระบาด อาการของโรค ตลอดจนวิธีการจัดการโรคพืชอยางยั่งยืน 

 

2.4) กลุมวิชาวิสาหกิจชุมชน 

 

กจส 231 หลักการจัดองคการชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 231 Principle of Community Organization Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการองคกร กระบวนการรวมกลุมเพ่ือการแบงปนและ

เก้ือกูลกัน การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของชุมชน การพัฒนาองคกรชุมชนเพ่ือใหสังคมเกิดความ

สันติสุขโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม  และศึกษากรณีตัวอยาง ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเรียนรูการรวมกลุมของชุมชนเพ่ือประกอบ

กิจกรรมสัมมาชีพ ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแกว ตามพระราชดําร ิ

 

กจส 331 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 

GSM 331 Ecotourism 

หลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การพัฒนาฐานขอมูลการทองเท่ียวท้ังแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน จิตสํานึกรับผิดชอบตอแหลงทองเท่ียว บริหารจัดการ

แหลงเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน ฐานเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ฯลฯ บนพ้ืนฐานของการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนกับการบริหารจัดการและ

ดูแลรักษาพ้ืนท่ีทองเท่ียว 



 
 

 

กจส 332 หลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรชุมชน  3(2-2-5) 

GSM 332 Principle of Economy and Community Economy 

ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  ผลกระทบเศรษฐศาสตรกระแสหลักและ

องคกรการคาโลกท่ีมีตอชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พรอมกับศึกษาเศรษฐศาสตรท่ีไมทําลายชุมชน  สงเสริม

ชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเอง ไมทําลายโลกและสิ่งแวดลอม ท้ังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาแนวพุทธ และ

ปรัชญาแนวสันติภาพ 

 

กจส 333 ศิลปะและหัตถกรรมเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

GSM 333 Arts and Crafts for Community  

เรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนกับพัฒนาการของงานชาง ความสัมพันธระหวางงาน

ชางและหัตถกรรม อัตลักษณกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลกระทบของระบบธุรกิจท่ีสงผลตอวิถีชีวิตของ

ชุมชนและงานศิลปหัตถกรรม และลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการสรางสรรคงานชางงาน

ศิลปหัตถกรรม เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนาจากชางมืออาชีพในชุมชนทองถ่ิน 

 

กจส 334 การวางแผนและออกแบบสัมมาชีพ  3(2-2-5) 

GSM 334 Ethical Career Planning and Design  

ศึกษาและปฏิบัติการรวมกับชุมชนเพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรม สัมมาชีพชุมชนรวมกับ

ศูนยการเรียนรูชุมชน โดยดําเนินการอยางเปนระบบตั้งแตข้ันตนจนถึงสุดทาย ท้ังการกําหนดแผนงานจุดมุงหมาย 

การประมวลองคความรู  การประสานความรูกับการปฎิบัติ  การมีสวนรวมในการบริหารโครงการ/กิจกรรม ท้ังการ

วิเคราะหและประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนสรุปผลโครงการ 

 

กจส 335 การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

GSM 335 Product Developmentfor Community 

เรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในงานศิลปะและหัตถกรรม การพัฒนาสินคา/

ผลิตภัณฑของชุมชนจนถึงธุรกิจระดับชาติ  ดวยการศึกษากรณีตัวอยาง ลงพ้ืนท่ีเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสรางสรรค

ผลิตภัณฑชุมชน ท่ีสนับสนุนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีและเครือขายภาคเอกชนตางๆ 

 

กจส 336 การจัดการบัญชีครัวเรือน และการบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม  3(2-2-5) 

GSM 336 Household Accounting and “New Theory” Accounting System 

เรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม ดวยการวิเคราะหรายรับ 

รายจาย โดยบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักประเมินศักยภาพดานการเงินตนเอง มีวินัยในการใช



 
 

จายโดยคํานึงถึงหลักของคุณธรรม และติดตามกระแสเศรษฐกิจใหเทาทันสังคมโลก ในขณะเดียวกันก็รูจักแบงปน

และเก้ือกูลผูอ่ืนและสังคมสวนรวม 

  

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.บุญธิดา มวงศรีเมืองดี วท.บ.(วนศาสตร), 2545 

วท.ม. (วนศาสตร),2549 

Ph.D.(Bioproduction 

Science), 2554 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

The United Graduate 

School of Agricultural 

Sciences, Tottori 

University, Japan 

xxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลยมา ศษ.บ. (ประถมศึกษา), 

2535  
 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพ่ือ

พัฒนาชุมชน), 2545 
 

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 

2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.อารมย จันทะสอน วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช), 

2546 

วท.ม.(เกษตรศาสตร),2550 

วท.ด. (เกษตรเขตรอน), 

2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

xxxxxxxxx 

4 ดร.มนศักดิ์ มหิงษ   ศษ.บ. (ดุริยางคไทย), 2541 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา),

2546 

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),

2558 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxx 



 
 

ลําดับ

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

5 อ. ประภัสสร ยอดสงา วท.บ.(วนศาสตร/การ

จัดการลุมน้ํา),2546 

วท.ม.(วนศาสตร/การ

จัดการลุมน้ําและ

สิ่งแวดลอม),2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

xxxxxxxxx 

 

  3.2.2 อาจารยผูสอน  

ลําดับ

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

6 อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์  ค.บ.(ประถมศึกษา),2541 

ศศ.ม.(ชนบทศึกษาและการ

พัฒนา),2545 

ค.ด.(บริหารการศึกษา),

2556 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxx 

7 ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน กศ.บ.(วิทยาศาสตร-

ชีววิทยา),2542 

กศ.ม.(ชีววิทยา),2546 

Ph.D.(Ecology),2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Norwegian University of 

Life Sciences, Norway 

xxxxxxxxx 

8 อ.ดร.ธนกร ขันทเขตต ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา), 2544 

กศ.ม. (เทคโนโลยี

การศึกษา), 2549 

สถาบันราชภัฏนครสวรรค 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

xxxxxxxxx 



 
 

ลําดับ

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

กศ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9 อ.พิพัฒน นวลอนันต วท.บ.(ภูมิศาสตร),2533 

อ.ม.(ภูมิศาสตร),2537 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxx 

10 อ.ศศิธร โคสุวรรณ วท.บ.(สิ่งแวดลอม),2545 

วท.ม.(ภูมิศาสตร),2548 

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxx 

11 อ.ดร.ปญญา ไวยบุญญา วท.บ.(ชีววิทยา),2550 

ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู), 

2551 

M.SC.(Applied Ecology-

European 

Programme),2553 

 

 

 

 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีชีววิทยา),2562 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Joint degree Programme : 

Universite de Poitiers, 

France, Universidade de 

Coimbra, Portugal and 

University of East Anglia, 

UK 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

xxxxxxxxx 

12 อ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ ศป.บ.(ทัศนศิลป : เซรา

มิกส),2540  

ศป.บ.(ทัศนศิลป : ศิลปะ

สมัยใหม),2547 

ปร.ด. (ทัศนศิลปและการ

ออกแบบ)2562 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxx 

 

 



 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

บัณฑิตควรมีประสบการณฝกปฏิบัติการชุมชนกอนเขาสูการทํางานจริงดังนั้นหลักสูตรไดกําหนดรายวิชา กจส 

402 ปฏิบัติการทางการจัดการภูมิสังคม โดยใหนิสิตไดศึกษาเรียนรูและปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริง  ผูเรียนสามารถเลือก

สถานท่ีศึกษาและปฏิบัติงานไดตามความถนัดและตามความสนใจ  ท้ังพ้ืนท่ีภาคธุรกิจเพ่ือสังคมดานการจัดการภูมิ

เพ่ือสังคม  ภาคราชการท่ีมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเกษตรยั่งยืน ภาควิชาการทุกระดับท่ีสนับสนุน

หรือรวมมือกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  โดยผูเรียนจะตองนําเสนอผลการศึกษาเรียนรูและการปฏิบัติงาน  เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตอท่ีประชุมวิชาการ  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

 1)  มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม 

 2)  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ท่ีเก่ียวของกับสถานการณปจจุบัน 

 3)  สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 

 4) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูรวมงานได 

 5)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

 6)  สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ได 

 7)  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8)  มีความเปนผูนําในการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมเพ่ือพัฒนาสัมมาชีพชุมชน 

 

 4.2 ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

  จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา  จํานวน  15  สัปดาห 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

หลักสูตรไดกําหนดรายวิชา กจส 401การวิจัยทางการจัดการภูมิสังคม เปนวิชาเอกบังคับ เพ่ือใหนิสิตได

เรียนรูกระบวนการวิจัยอันเปนการเรียนรูแบบอิสระดวยตนเอง โดยมีขอกําหนดในการทําวิจัย คือ นิสิตเลือก

ประเด็นศึกษาวิจัยทางภูมิสังคมท่ีสนใจและใหประโยชนกับพ้ืนท่ีชุมชน  ดวยการวิจัยรวมกับชุมชน  สูการสราง

เครือขายทางสังคมเพ่ือนําไปสูการสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันทางสังคม โดยการใชความรูพ้ืนฐาน

หรือประยุกตเนื้อหาวิชาท่ีไดเรียน ตลอดจนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท้ังนี้

การวิจัยตองมีมาตรฐานทางวิชาการตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนงานวิจัยเดี่ยวหรือกลุมภายใต

คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 1 ทาน หรืออาจมีเพ่ิมเติมแลวแตความเหมาะสม หรืออาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ

จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนอาจารยท่ีปรึกษาพิเศษ โดยตองมีการเสนอโครงรางงานวิจัยตอ



 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจมีการเสนอขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย แลวแต

กรณี เม่ือเสร็จงานวิจัยแลว ใหมีการสงรายงานฉบับเต็มพรอมกับนําเสนอดวยวาจาตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือพิจารณาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

วิจัยหัวขอทางภูมิสังคมท่ีผูเรียนสนใจตามระเบียบวิธีวิจัย โดยบูรณาการความรูในสาขาวิชาการจัดการ

ภูมิสังคมท่ีสอดคลองกับบริบทดานชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือใหไดงานวิจัยท่ีเกิดประโยชน

นําไปสูการจัดการภูมิสังคมของชุมชนอยางยั่งยืน 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
 

1)  มีความซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลา 

2)  มีความรูความเขาในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานในสาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 

3)  สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางการจัดการภูมิสังคม 

4)  สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 

5)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในฐานะผูนําและผูรวมงานได 

6)  สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา 

    7)  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนเก็บรวบรวมขอมูล และเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

9)  มีความเปนผูนําในการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม เพ่ือพัฒนาสัมมาชีพชุมชน 
 

5.3  ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษาท่ี 4 

 
 

5.4  จํานวนหนวยกิต   

  3 หนวยกิต 

 

5.5  การเตรียมการ  

  ใหนิสิตตั้งแตชั้นปท่ี 3 คนควาหางานวิจัยและมานําเสนอ การฝกปฏิบัติในชุมชน การเผชิญกับปญหา

จริงในพ้ืนท่ี โดยฝกใหตั้งคําถามเพ่ือการวิจัย และใหนิสิตศึกษาแบบแผนงานวิจัยจากเอกสาร หรือมีการจัดสัมมนา

หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรืออาจารยในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตในฐานะผูวิจัย เปดโอกาส

ในนิสิตชั้นปท่ี1-3 เขาฟงการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปท่ี 4 ท้ังนี้ไดจัดการเรียนการสอนเรื่องการสืบคนขอมูล

จากแหลงตางๆ อีกท้ังการคํานวณคาทางสถิติ และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลขอมูลทางสถิติ เพ่ือให



 
 

เกิดความเขาใจแลวสามารถนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการจัดเตรียมตัวอยาง

โครงงานใหนิสิตไดศึกษา 

 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

  การเขียนโครงรางงานวิจัย และกรอบแนวคิดการทําวิจัย ความสมบูรณของเนื้อหา และความเอาใจใส

ตองานวิจัย การนําเสนอดวยวาจาเม่ือเสร็จสิ้นงานวิจัย  รายงานฉบับสมบูรณ ตลอดจนประโยชนท่ีไดรับจาก

งานวิจัยนั้นๆ 

 


