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การเกษตรพชืเชิงเดีย่วเป็นกระบวนการหลกั คนไทยส่วนใหญ่ถูกครอบง าด้วยแนวคดิการพฒันาทางวตัถุ ลทัธิบริโภคนิยม จนท าให้
โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการท างานและการบริโภคของปัจเจกชนเพิ่มสูงขึน้  อัตราการตายจากอุบัติเหตุการจราจรและขนส่งมีเพิ่ม
มากขึน้ทุกปี เกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิและความผนัผวนทางการเงนิเป็นระยะๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึน้ในปี 2540 ส่งผลให้เศรษฐกิจของ



 

ประเทศไทยไม่มัน่คงมาถึงปัจจุบัน นโยบายและการด าเนินงานตามนโยบายของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและรัฐบาลไทย
ท าให้การบริหารและจดัการเร่ืองพลังงานและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ไม่โปร่งใส ขาด
ธรรมาภิบาล มกีารทุจริต และเอาเปรียบกนัอย่างกว้างขวาง   คนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถพึง่ตนเองได้ในทางเศรษฐกจิ ประสบความ
ยากล าบากทั้งเร่ืองอาหารการกนิและทีอ่ยู่อาศัย ขาดความมัน่คงทางอาหารและพลังงาน หนีส้าธารณะ หนีสิ้นครัวเรือน และหนีสิ้น
ส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ พลังงาน อาหาร ความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร และการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีรุ่นแรงและรวดเร็วในระดบัโลก ในระดบัภูมภิาค และภายในประเทศได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
ประเทศไทยมาหลายคร้ังในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่เผชิญกับความเส่ียงที่จะประสบกับ
สภาวะเศรษฐกจิตกต า่รุนแรงได้ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  

 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
กระบวนทัศน์หรือโลกทัศน์แยกส่วน (fragmentationism/mechanism/deductionism paradigm) ในศตวรรษที่ 20 ที่เช่ือว่า

สรรพส่ิงทั้งหลายไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถอยู่แยกกันได้ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงสัมพันธ์กัน สาขาวิชาย่อยต่างๆในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ต่างก็ก าหนดนิยาม ความหมาย และวิธี
ปฏิบัตพิฒันาชุมชน สังคม และวฒันธรรมแตกต่างกนัอยู่เป็นจ านวนมากและต่างกเ็ช่ือว่าความหมายและวธีิปฏิบัติพัฒนาในศาสตร์
นั้นๆมีความสมบูรณ์ในตัวเองแล้ว ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น คนอื่น หรือส่ิงอื่นๆ คนส่วนใหญ่หลงลืมความหมายที่แท้จริง
ของค าว่า ชุมชน สังคมและวฒันธรรมว่าหมายถึง “ความเป็นส่วนรวมร่วมกนั” 
 แนวคดิการพฒันาแบบทนัสมยัมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิโดยใช้กระบวนการอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ภายใต้กระบวนทัศน์แยก
ส่วนแบบวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างเข้มข้นตลอดศตวรรษที่ 20 เป็นเหตุปัจจัยที่ก าหนดให้ประเทศไทยต้องจัดการศึกษาในสาขา
ย่อยตามกระแสโลกเพือ่สร้างคนให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางแบบ “รู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียว” ส่งผลให้คนไทยยุคหลัง พ.ศ. 
2500-ปัจจุบัน กลายเป็น “ทรัพยากรมนุษย์ : human resource” ที่มีโลกทัศน์คับแคบ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของสรรพส่ิง รู้แต่ว่า
ตนเองส าคัญที่สุด รู้สึกว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น สัตว์อื่น ส่ิงอื่น เห็นแก่ตัว มุ่งแต่จะเอาก าไรและการอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ
เหนือคนอืน่ในทุกวถิีทาง มจีติกศุลสาธารณะ (philanthopic mind) จติอาสา (voluntary mind) และจติสาธารณะ (public mind) ต า่ 
การพัฒนาชุมชน สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นไปแบบแยกส่วน        ขาดการบูรณาการ และสมดุล แม้มีความส าเร็จเฉพาะด้าน
เฉพาะส่วนในบางเวลา แต่กไ็ม่ต่อเนื่องยัง่ยนื      คนส่วนใหญ่ขาดความรอบรู้และขาดความสามารถในการบูรณาการในการจัดการ
เร่ืองที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดอย่างสันติสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ พึ่งตัวเองไม่ได้ในเกือบทุกมิติ รู้ไม่เท่าทันต่อการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีซั่บซ้อน รู้ไม่เท่าทนัของอุบายทีเ่อาเปรียบและไม่จริงใจในการโฆษณาชวนเช่ือทางการตลาดของผู้ทีกุ่ม
อ านาจทางเทคโนโลยีและอ านาจทางการเมือง ขาดความสามารถในการตัดสินใจเร่ืองส าคัญๆได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถจัดการ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น สัตว์อื่น ส่ิงอื่นอย่างเกือ้กูลตามกฎธรรมชาติ ขาดความเป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายทางชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ขาดผู้ที่มีทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นเทคนิควิธีการ หรือวิทยาการนอกกรอบ
ความรู้กระแสหลกัในการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวติอย่างเป็นปกตธิรรมดา และเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง พึ่งกันเอง และ
การพึ่งพิงสัมพันธ์กับคนอื่น สัตว์อื่น ส่ิงอื่นอย่างเกือ้กูลตามกฎธรรมชาติในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรและเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
ของกนัและกนั ชีวติทางชุมชน สังคมและวฒันธรรมปราศจากสภาวะ “ประโยชน์สุข” ที ่  ปัจเจกชนไม่สามารถอยู่รอดได้อย่างสันติ
สุข คนในสังคมไม่สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมสัีนตภิาพ 

ประเทศไทยตระหนักถึงความเส่ียงในเร่ืองเศรษฐกิจตกต ่า สภาวะทางชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเส่ือมถอย มีความ
ขัดแย้งทางการเมอืงสูง การท าลายธรรมชาตกิายภาพ ป่าไม้ แหล่งต้นน า้ล าธาร อาชญากรรมทีเ่ป็นภัยต่อชีวติและทรัพย์สิน และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดซ่ึงเป็นโรคทางสังคมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในทุกพืน้ที่ และมองเห็นว่าปัญหาที่วิกฤตทั้งหมดล้วนเกิดจาก 
“คน” ทีเ่ป็นทั้งผู้ท างานพฒันาและผู้ทีรั่บผลจากการพัฒนา ดังนั้น ประเทศไทยจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาใหม่โดย “เน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง” โดยอญัเชิญปรัชญาหลกัในแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวคดิน าในการพฒันาบูรณาการแบบองค์รวม ใน



 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-9-10 โดยเฉพาะในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้เน้นเร่ือง “การ
สร้างภูมคุ้ิมกนั” โดยใช้ฐานทุนทางสังคมและทุนวฒันธรรมของไทยเพือ่พฒันาคนและสังคมไทยสู่ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Learning Community & Society) ที่มีระบบเศรษฐกิจบูรณาการฐานความรู้ (Integrative Knowledge-
Based Economy) มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเส่ียง และปรับตัวเข้ากับการ
เปลีย่นแปลง มโีอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้าง
ทุนเศรษฐกจิ มุ่งพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมปัิญญาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละความคดิสร้างสรรค์ ใน
ลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และมกีารเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค
ต่างๆแบบพึ่งพิงสัมพันธ์  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทปีระชาคมโลก 
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
   ด้วยเหตุทีป่ระเทศต่างๆในโลกและประเทศไทยพฒันาแบบแยกส่วนเป็นแท่งเป็นท่อนเป็นภาคส่วนอิสระไม่พึ่งพิง
สัมพนัธ์กนัตามธรรมชาต ิขาดบูรณาการและสมดุล จนท าให้ภูมคุ้ิมกนัทางชุมชน สังคม และวฒันธรรมเส่ือมถอย ความสามารถใน
การพึ่งตนเองทุกมิติอยู่ในเกณฑ์ต ่า โดยเฉพาะในขณะนีโ้ลกและประเทศไทยก าลังเผชิญต่อความเส่ียงในเร่ืองความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนา ความไม่มั่นคงทางอาหาร  ความไม่มั่นคงด้านพลังงาน  ผู้คนส่วนใหญ่มีขาด
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประมวล สังเคราะห์และสร้างสรรค์ทางชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ขาดความสามารถในการ
ตัดสินใจเร่ืองส าคัญๆของชีวิตและสังคม ภาวะความเป็นปัจเจกที่ เห็นแต่ “ตัวกู  ของกู” สูงมาก คนรุ่นใหม่เร่ิมปฏิเสธ
กระบวนการพัฒนาทางศาสนา ท าให้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ขาดความละอายต่อบาป ขาดผู้น าที่เสียสละ เห็นแก่ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และการพฒันาไม่ได้ก่อให้เกดิ “ประโยชน์สุข”อย่างยัง่ยนื ถือเป็นวกิฤตทางการพฒันาทีจ่ะต้องเร่งหาทางแก้ไขโดย
การสร้างบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวมต่อธรรมชาติ โลก ธรรมชาติที่มีอ านาจเหนือโลก และมนุษย์ในฐานะ
ส่ิงมีชีวิตที่ฉลาดปราดเปร่ืองมีโอกาสเป็นผู้น าการพัฒนาโลกมากกว่าส่ิงมีชีวิตอื่นและมีทักษะปฏิบัติจัดการในงานพัฒนามิติต่างๆ
แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้น าหรือผู้จดัการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางชุมชน  สังคม  และ
วัฒนธรรม คือ  การมี “ประโยชน์สุข” ร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนรู้บูรณาการจากสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการ 
(multidisciplinary) และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตกิารวจิยั วเิคราะห์ ประมวล สังเคราะห์ และสร้างสรรค์วิธีการและประดิษฐ์กรรม
ใหม่ๆทางสังคมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ลดการพึ่งพิง เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง พึ่งกันเอง และพึ่งพิงสัมพันธ์อย่าง
เกือ้กูลให้มากยิง่ๆขึน้ไป  
 

11.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ พันธกิจหลักส่ี

ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ (1) การเรียนการสอน (2) การวิจัย  (3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ (4) การท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม  มกีารด าเนินการในลกัษณะบูรณาการพนัธกิจหลักทั้งส่ีประการเข้าด้วยกันในทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ และ
บางรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาที่มีทั้งหมดในหลักสูตร  เน้นเร่ืองการเรียนรู้และสร้าง
ความรู้จากการปฏิบัติการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Integrative Research and Development : CIR&D) เพื่อเสริมสร้างพลังในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี



 

สมัยใหม่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร มรดกวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรม  เทคโนโลยี ในสถานการณ์จริง ในองค์กรพัฒนา ในชุมชนที่มีความต้องการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อเนื่อง ในหน่วยประกอบการทางธุรกิจ ในองค์กรทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาต ิ
ระดบัชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน 

 

12. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะฯ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  
12.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตรที่จะมีการจัดการเรียน
การสอนที่นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอื่นๆ ผ่านทางวิชาพืน้ฐาน วิชาโท และวิชาเลือกเสรี ซ่ึงวิชาดังกล่าวจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะอื่นๆ และ/หรือ หน่วยงานอื่นในระดับ ส านัก กอง เป็นต้น ซ่ึงการเรียนลักษณะนี้จะท าให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่จ าเป็นเพิ่มมากขึน้และสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับพืน้ฐานทางการคิดวิเคราะห์ที่นักศึกษาพึงมี และจะเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ วชิาของหลกัสูตรอืน่ เช่น หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ทีน่ักศึกษาต้องไปเรียนในฐานะวชิาศึกษาทัว่ไป มดีงันี้ 

วชิาศึกษาทัว่ไป (27 หน่วยกติ) 
  มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม    3 (3-0-6) 
  มธ.101 เศรษฐกจิการเมอืงโลก อาเซียน และไทย    3 (3-0-6) 
  มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม      3 (3-0-6) 
  มธ.103 บูรณาการศาสตร์แห่งความยัง่ยนื     3 (3-0-6) 
  มธ.104 การคดิ อ่าน และเขียนอย่างมวีจิารณญาณ    3 (3-0-6) 
  มธ.105 ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ     3 (3-0-6) 
  มธ.106 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสาร     3 (3-0-6) 

ท.162 การเขียนรายงานวชิาการ       3 (3-0-6) 
  ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร      3 (3-0-6) 

 12.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 ด้วยหลักการเดียวกัน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการเรียนของนักศึกษานอกวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เช่น วิชาความรู้เบื้องต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทใน
อาเซียน วิชางานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐาน ซ่ึงวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ก าหนดให้การ
ให้บริการต่อคณะและสาขาวิชาอื่นๆในมหาวิทยาลัยนั้น เป็นเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาและงาน
อาสาสมัครเพื่อให้บัณฑิตธรรมศาสตร์ทุกคนมีศักยภาพในการใช้วิชาด้านการพัฒนาและงานอาสาสมัครเข้ากับโลกแห่งความเป็น
จริงในสถานการณ์ต่างๆ วชิาทีว่ทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์เปิดสอนให้นักศึกษาคณะอืน่เรียน ในฐานะวชิาศึกษาทั่วไปส่วน
ทีส่อง และวชิาเลอืกเสรี มดีังนี ้

บอ.200 ความรู้เบือ้งต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน   3 (3-0-9) 
พท.240 งานอาสาสมคัรกบัการพฒันาสังคม     3 (1-6-2)  
 

 



 

12.3 การบริหารจดัการ 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน
ทางการตดิต่อด้วยหนังสือราชการต่างๆ ทั้งการสอบถามความต้องการเรียนในวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โดยที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนของนักศึกษาคณะอื่น 
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และท าให้การจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะนั้นมีความ
เช่ือมโยงกนั และยงัประโยชน์ให้กบันักศึกษามากทีสุ่ด 
 

 
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา  ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
สร้างบัณฑิตให้เป็นนักพฒันาตนเอง พฒันาภายใน พฒันาคุณธรรม ส านึกสาธารณะจติกศุล และจิตอาสาพัฒนาส่วนรวม 

และนักพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ไปพร้อมๆกัน รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของ
ชีวติจริงทีห่ลากหลาย การท างานพฒันาบูรณาการและสร้างสรรค์จริงผสมผสานกับการฟังบรรยายในช้ันเรียน เพื่อให้บัณฑิตรู้จริง 
ท าได้ และเป็นผู้ที ่“คดิสร้างสรรค์ บูรณาการนอกกรอบ รับผดิชอบต่อส่วนรวม มส่ีวนร่วมอาสาสมคัร รักษ์สันตปิระชาธรรม” 

  1.2 ความส าคญั 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 มีลักษณะพหุวิทยาการ ซ่ึง

สนับสนุนการจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความสนใจและความถนัดในกลุ่มวิชาหนึ่งในสามกลุ่มวิชา 
กล่าวคอื กลุ่มวชิาการพฒันาชุมชนร่วมสมยั กลุ่มวชิาการพฒันาองค์กรและธุรกจิเพือ่สังคม และกลุ่มวชิาการจัดการงานอาสาสมัคร 
ซ่ึงต่อยอดจากการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบังคับต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึน้ในการศึกษาเล่าเรียน อีก
ทั้ ง  ยั ง เอื้อ ต่อการจัดการ เ รียนการสอน สนับสนุนคณะต่างๆ  และการบ ริการวิชาการต่อสังคมตามปรัชญาของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพือ่ให้บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร มลีกัษณะ ดงันี ้  

 1) มคีวามรู้ความเข้าใจในวิธีการท างานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  สามารถคิด วิเคราะห์ ประมวล สังเคราะห์และสร้างสรรค์

แนวคดิและวธีิการพฒันาทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นจริงในฐานวฒันธรรมของการมชีีวติอยู่ร่วมกนั  
 2) มทีกัษะความเป็นผู้น าในการแสวงหาความรู้ มโีลกทศัน์แบบองค์รวมรอบด้าน และสร้างความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนา
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integrative Research and Development : CIR&D) นอกจากนั้นเป็นผู้น าในงานอาสาสมัคร 
(Volunteer Leadership) และสร้างนวตักรรมทางสังคมเพือ่การเปลีย่นแปลงสังคม (Social Innovation for Social Change) 
 3) มคุีณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการนอกกรอบ รับผดิชอบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมอาสาสมัคร และ
รักษ์สันตปิระชาธรรม ผ่านการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน  
 
 

 
 



 

ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษา   ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมง
การศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกต ิ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษาที ่3 
 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  การเทยีบเคยีงหน่วยกติจะท าได้ในกรณีทีว่ทิยาลยัได้มปีระกาศการเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นกรณีเฉพาะ เช่น นักศึกษาที่
ไปแลกเปลีย่นในต่างประเทศ หรือ นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการอบรมทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอกและมช่ัีวโมงครบตามทีก่ าหนด   

   
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนสิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

(พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 7  
อย่างไรกต็าม ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาทางเลอืกจะต้องผ่านการพจิารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการด้านวิชาการของ

วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เพื่ อ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใน สถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ า 

ขั้นอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลอืกตามวธีิการทีม่หาวทิยาลยัก าหนด โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวทิยาลยั 

อย่างไรกต็าม ในระยะแรกของการเปิดและพฒันาหลกัสูตร จะเน้นการคดัเลอืกตามวธีิการทีว่ทิยาลยัพฒันาศาสตร์ ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ก าหนด ประกอบด้วย การพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้นจากคณะกรรมการด้านวิชาการ การสอบ Aptitude Test การสอบ
ข้อเขียนอตันัยประเมนิความถนัด และการสอบสัมภาษณ์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาบางรายอาจมีปัญหาเร่ือง การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย อาจมี
ระดบัพืน้ฐานทางวชิาการไม่เท่ากนั และมคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน ซ่ึงปัญหาเหล่านีอ้าจท าให้การเรียนในหลักสูตร
ไม่ราบร่ืน 



 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะท าการส ารวจปัญหาที่คาดว่าจะเกิดและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญตั้งแต่

กระบวนการรับเข้า และจดัให้มรีะบบอาจารย์ทีป่รึกษา และการจดัวชิาปรับพืน้ฐานให้กับนักศึกษาใหม่รวมทั้งมีการติว การจัดสอน
เสริม ให้กบันักศึกษาในรายวชิาทีจ่ าเป็น 

 2.5 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน  
   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

   อืน่ๆ การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรเป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบช้ันเรียนและการศึกษาโดยการฝึกหัด
ปฏิบัตจิดัการในกจิกรรมการพฒันาในชุมชน องค์กร หน่วยงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ในฐานวัฒนธรรมและชีวิตจริง การเรียนรู้ดู
งาน ท าโครงการวิจัย โครงการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เน้นการการวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integrative 
Research and Development : CIR&D) กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์ในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และวฒันธรรมภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ภายในสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 2.6 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1)  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิช า และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15  
 2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 126  หน่วยกติ 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่าง
น้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโครงสร้างแบบเป็นกลุ่มวิชา 3 

กลุ่มวชิา กล่าวคือ กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มวิชาการจัดการงานอาสาสมัคร 
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
องค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตรดงันี ้

 
 
 



 

   1. วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
   2. วชิาเฉพาะ       90 หน่วยกติ 
    2.1  วชิาบังคบั       30 หน่วยกติ 
    2.2  วชิาเลอืก       9 หน่วยกติ 
    2.3  วชิาบังคบัเลอืก      21 หน่วยกติ  
     1) กลุ่มวชิาการพฒันาชุมชนร่วมสมยั 
     2) กลุ่มวชิาการพฒันาธุรกจิเพือ่สังคม 
     3) กลุ่มวชิาการจดัการงานอาสาสมคัร 
    2.4 วชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์    9 หน่วยกติ 
    2.5  วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม    21 หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืกเสรี        6 หน่วยกติ 
 

   
  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
     

  3.1.3.1 รหัสวชิา 
รายวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย อกัษรย่อ 3 ตวั และเลขรหัส 3 ตวั โดยมคีวามหมายดงันี ้ 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ใช้ตัวอักษรภาษาไทย 3 

ตัว คือ ปพส. และตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว คือ PCD ส าหรับวิชาที่ศึกษาเป็นภาษาไทย และ PCE ส าหรับบางวิชาที่
วทิยาลยัอนุมตัใิห้เปิดสอนเป็นภาษาองักฤษ  

อกัษรย่อ ปพส./PCD/PCE หมายถึง อกัษรย่อของสาขาวชิาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 
ตวัเลข   มคีวามหมาย ดงันี ้
เลขหลกัร้อย 
เลข 2-4  หมายถึง วชิาทีแ่นะน าเรียนในช้ันปี เช่น เลข 2 คอื ช้ันปีทีส่อง 
เลข 5   หมายถึง วชิาศึกษาเฉพาะเร่ือง วชิาสัมมนา วชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 
เลขหลกัสิบ และ เลขหลกัหน่วย และ 
เลข 01-09 หมายถึง วชิาบังคบั 
เลข 11-30 หมายถึง วชิาในกลุ่มวชิาการพฒันาชุมชนร่วมสมยั 
เลข 41-60 หมายถึง วชิาในกลุ่มวชิาการพฒันาธุรกจิเพือ่สังคมและกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคม 
เลข 71-90 หมายถึง วชิาในกลุ่มวชิาการจดัการงานอาสาสมคัร 
 
 
 
 
 
 



 

  3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป         30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  ส่วนที ่1 :  เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21   หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้
        

 รหัสวชิา  ช่ือวชิา          หน่วยกติ  
                         (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดสังคมศาสตร์    บังคบั 2 วชิา 6 หน่วยกติ 
 มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3 (3-0-6) 
 TU100 Civic Education 
 มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
 TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
หมวดมนุษยศาสตร์  บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ  
 มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม       3 (3-0-6) 
 TU102 Social Life Skills 
หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์   บังคบั  1 วชิา 3 หน่วยกติ 
 มธ.103 ชีวติกบัความยัง่ยนื        3 (3-0-6) 
 TU103 Life and  Sustainability 
หมวดภาษา  บังคบั  3 วชิา 9 หน่วยกติ 
 มธ. 050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ       3 (3-0-6) 
 TU050  English Skill Development                     ไม่นับหน่วยกติ 
 มธ.104  การคดิ อ่าน และเขียนอย่างมวีจิารณญาณ     3 (3-0-6) 
 TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing  
 มธ.105  ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 
 TU105  Communication Skills in English   
 มธ.106  ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
 TU106  Creativity and Communication 
ส่วนที ่2 : นักศึกษาจะต้องเลอืก 9 หน่วยกติ จากวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนทีส่องดงัต่อไปนี ้
 บอ.200 ความรู้เบือ้งต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน    3 (3-0-9) 
 GV.200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies in ASEAN 
 บอ.201 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ่การพฒันาเชิงสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 
 GV.201 Applied Economics for Creative Development 
 ท.162 การเขียนรายงานวชิาการ         3 (3-0-6) 
 TH162 Report Writing 
 ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร        3 (3-0-6) 
 TH163 Communicative Writing in the organization 



 

2)  วชิาเฉพาะ          90 หน่วยกติ 
  แบ่งเป็น 5 ส่วน คอื วชิาบังคบั 30 หน่วยกติ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ วชิาบังคบัเลอืก 21 หน่วยกติ  
วชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 12 หน่วยกติ และวชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม 21 หน่วยกติ  โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

  2.1  วชิาบังคบั       30 หน่วยกติ 

  นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาบังคบั จ านวน 30 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้  
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดความรู้พืน้ฐานงานพฒันาเชิงสร้างสรรค์ บังคบั 6 รายวชิา 18 หน่วยกจิ 
 ปพส.201 งานอาสาสมคัรส าหรับการพฒันา        3 (1-6-2) 
 PCD201 Volunteerism for Development     
 ปพส.202 พืน้ฐานชุมชนวทิยา วฒันธรรมวทิยา และสังคมวทิยา    3 (3-0-6) 
 PCD202 Basic Communitology, Culturology, and Sociology  
 ปพส.203 เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการพฒันาสังคม     3 (3-0-6) 
 PCD203 Political Economy and Social Development  
 ปพส.204 สุนทรียศาสตร์การพฒันา       3 (3-0-6) 
 PCD204 Aesthetics of Development 
 ปพส.205 การศึกษาการพฒันาเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
 PCD205 Introduction to Development Studies  
 ปพส.206 แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการพฒันาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-6) 
 PCD206 Concepts, Principles and Process of Creative Integral Development  
 

หมวดเคร่ืองมอืทีจ่ าเป็น บังคบั 4 รายวชิา 12 หน่วยกติ 
 ปพส.207 การส่ือสารเพือ่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์     3 (3-0-6) 
 PCD207 Communication for Creative Development  
 ปพส.208 การแสวงหาและการจดัการความรู้      3 (3-0-6) 
 PCD208 Knowledge acquicition and management  
 ปพส.209 การคดิเชิงวจิารณญาณและการคดิสร้างสรรค์      3 (3-0-6) 
 PCD209 Critical Thinking and Creative Thinking  
 ปพส.301 ระเบียบวธีิวจิยั        3 (3-0-6) 
 PCD301 Research Methodology  
  
 
 
 
 
 
 



 

  2.2  วชิาเลอืก       9 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษารายวชิาในวชิาเลอืก จ านวน 9 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้  
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดเคร่ืองมอืส าหรับงานพฒันา 
 ปพส.302 กรณีศึกษาประเดน็ปัญหาทางสังคมร่วมสมยั      3 (3-0-6) 
 PCD302 Case Studies on Contemporary Social Issues 
 ปพส.303 ฝึกปฏิบัตกิารประเมนิผล       3 (3-0-6) 
 PCD303 Evaluation Practices  
 ปพส.304 การจดัการฝึกอบรม       3 (3-0-6) 
 PCD304 Training Management   
 ปพส.305 การวจิยัเชิงสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา      3 (3-0-6) 
 PCD305 Creative Research for Development  
 ปพส.306แ การประเมนิผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน     3 (3-0-6) 
 PCD306 Social Impact Assesment  
 ปพส.504 วชิาศึกษาเฉพาะเร่ือง 1       3 (3-0-6) 
 PCD504 Selected Topic 1  
 ปพส.505 วชิาศึกษาเฉพาะเร่ือง 2       3 (3-0-6) 
 PCD505 Selected Topic 2   

 2.3  วชิาบังคบัเลอืก     21 หน่วยกติ  

  นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษากลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง และศึกษาตามโครงสร้างของกลุ่มวชิานั้น จ านวน 21 หน่วยกิต 
โดยเลอืกจาก 3 กลุ่มวชิา ดงันี ้  

   1) กลุ่มวชิาการพฒันาชุมชนร่วมสมยั 
  ก. วชิาบังคบั      6 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษา 2 รายวชิา จ านวน 6 หน่วยกติ ดงันี ้  
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 ปพส.211 ชนบทและเมอืงศึกษาและการพฒันาเชิงสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 

 PCD211 Rural and Urban Study and Creative Development  

 ปพส.212 การพฒันาชุมชนร่วมสมยั       3 (3-0-6) 

 PCD212 Contemporary Community Development 

 

 

  



 

  ข. วชิาเลอืก      15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษารายวชิา จ านวน 15 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี ้  
 ปพส.311 การพฒันาชุมชนมติทิางวฒันธรรมและการจดัการมรดกวฒันธรรม   3 (3-0-6) 
 PCD311 Community Cultural Development and Cultural Heritage Management 
 ปพส.312 การพฒันาชุมชนชาตพินัธ์ุร่วมสมยั                     3 (3-0-6) 
 PCD312 Community Development of Contemporary Ethnic Community 
 ปพส.313 ประเดน็เร่ืองเพศสภาพและการพฒันา      3 (3-0-6) 
 PCD313 Issues in Gender and Development 
 ปพส.314 การจดัการระบบเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง     3 (3-0-6) 
 PCD314 Management of Community Economy System  
 ปพส.315 การจดัการโครงการพฒันาทางสังคม      3 (3-0-6) 
 PCD315 Social Development Project Management 
 ปพส.411 นวตักรรมส าหรับการพฒันา       3 (1-3-6) 
 PCD411 Innovation for Development 
 ปพส.412 การจดัการความเส่ียงในชุมชนท้องถิ่น      3 (1-6-0) 
 PCD412 Risk Management in Community  
 ปพส.413 การเสริมพลงัและการวางแผนชุมชน      3 (3-0-6) 
 PCD413 Empowerment and Community Planning 
 ปพส.414 ฝึกปฏิบัตกิารพฒันาชุมชนร่วมสมยั      6 (0-18-0) 
 PCD414 Contemporary Community Development Field Practicum 
 ปพส.415 การศึกษาดูงานและสัมมนา       3 (1-3-6) 
 PCD415 Field Visits and Seminar  

   2) กลุ่มวชิาการพฒันาธุรกจิเพือ่สังคม 
  ก. วชิาบังคบั       6 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษา 2 รายวชิา จ านวน 6 หน่วยกติ ดงันี ้  
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ปพส.241 การจดัการกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพือ่สังคม   3 (1-6-0) 
 PCD241 CSR and SE Management  
 ปพส.242 การจดัการองค์กรวสิาหกจิชุมชนอย่างสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 
 PCD242 Creative Management of Community Enterprise  
  ข. วชิาเลอืก       15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษารายวชิา จ านวน 15 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้  
 ปพส.341 การพฒันาบุคลากรในองค์กร       3 (3-0-6) 
 PCD341 Human Resource Deelopment   
 ปพส.342 เทคโนโลยกีบัการพฒันาเชิงสร้างสรรค์     3 (3-0-6) 
 PCD342 Technology and Creative Development 



 

 ปพส.343 ทศันศิลป์และการสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
 PCD343 Visual Arts and Creativities  
 ปพส.344 การจดัการการท่องเทีย่ว       3 (3-0-6) 
 PCD344 Management of Tourism  
 ปพส.345 การตลาดสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
 PCD345 Creative Marketing 
 ปพส.346 กรณีศึกษาองค์กรสร้างสรรค์และธุรกจิเพือ่สังคม    3 (3-0-6) 
 PCD346 Case Studies on Creative Organizations and Social Enterprises 
 ปพส.347 การจดัการความเส่ียงในกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพือ่สังคม   3 (1-6-0) 
 PCD347 CSR and SE Risk Management  
 ปพส.441 แผนธุรกจิเพือ่สังคม       3 (1-3-6) 
 PCD441 Social Enterprises Business Plan  
 ปพส.442 ฝึกภาคปฏิบัตกิารพฒันาในองค์กร       6 (0-18-0) 
 PCD442 Development Field Practicum with Organizations  
 ปพส.415 การศึกษาดูงานและสัมมนา       3 (1-3-6) 
 PCD415 Field Visits and Seminar  
 

3) กลุ่มวชิาการจดัการงานอาสาสมคัร 
  ก. วชิาบังคบั       6 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษา 2 รายวชิา จ านวน 6 หน่วยกติ ดงันี ้  
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ปพส.271 การจดัการงานอาสาสมคัร       3 (3-0-6) 
 PCD271 Volunteer Management  
 ปพส.272 ฝึกปฏิบัตกิารท างานเป็นทมีในงานอาสาสมคัร     3 (0-6-0) 
 PCD272 Teamworking Practice in Development and Volunteer  
  ข. วชิาเลอืก       15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษารายวชิา จ านวน 15 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้  
 ปพส.371 การพฒันาส านกึสาธารณะและการท างานเพือ่สังคม    3 (1-2-0) 
 PCD371 Public Mind Development and Social Service Practice  
 ปพส.372 การเตรียมความพร้อมในงานอาสาสมคัร       3 (3-0-6) 
 PCD372 Preparing in Volunteer Work       
 ปพส.373 การขับเคลือ่นกฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบังานอาสาสมคัร   3 (3-0-6) 
 PCD373 Volunteer Laws and Policies Operation 
 ปพส.374 การสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมพลงัในงานอาสาสมคัร    3 (3-0-6) 
 PCD374 Inspiration and Empowerment in Volunteer Work  
 ปพส.375 การลงทุนในงานอาสาสมคัรเพือ่การพฒันาสังคม     3 (3-0-6) 



 

 PCD.375 Investment in Volunteer Work for Social Development  
 ปพส.376 ประชาสังคมและขบวนการทางสังคม       3 (3-0-6) 
 PCD.376 Civil Society and Social Movements 
 ปพส.377 กรณีศึกษางานอาสาสมคัร        3 (3-0-6) 
 PCD377 Case Studies on Volunteer Works 
 ปพส.471 ฝึกปฏิบัตกิารจดัการความเส่ียงในงานอาสาสมคัร      3 (1-6-0) 
 PCD.471 Risk Management Practice in Volunteer Work   
 ปพส.472 ฝึกภาคปฏิบัตกิารจดัการงานอาสาสมคัรในองค์กร      6 (0-18-0) 
 PCD472 Field Practicum in Volunteer Work with Organization  
 ปพส.415 การศึกษาดูงานและสัมมนา       3 (1-3-6) 
 PCD415 Field Visits and Seminar  
 

  2.4  วชิาสัมมนา ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์       9 หน่วยกติ 

  นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาสัมมนา และวชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 9 หน่วยกติ ดงันี ้  
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ปพส.501 สัมมนาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์      3 (1-3-6) 
 PCD501 Seminar in Creative Development 
 ปพส.502 ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 1       3 (1-3-6) 
 PCD502 Senior Thesis/Creation 1 
 ปพส.503 ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 2       3 (1-3-6) 
 PCD503 Senior Thesis/Creation 2 
 

 นักศึกษาจะต้องสอบไล่ได้ค่าระดบัเฉลีย่ไม่ต า่กว่า 2.00  (ค านวณจากทุกวชิาทีศึ่กษาทีอ่ยู่ในโครงสร้างหลกัสูตรของวชิาใน
ข้อ 2.1 วชิาบงัคบั และข้อ 2.2 วชิาเลอืก จ านวน 39 หน่วยกติ หากนักศึกษาเรียนซ ้าในวชิาในข้อ 2.1 วชิาบังคบั และข้อ 2.2 วชิาเลอืก 
ให้นับเฉพาะผลการเรียนทีด่ทีีสุ่ดมาค านวณภายใต้เงือ่นไขนี)้ 
 
3) วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม        21   หน่วยกติ 
 ประกอบด้วยสองส่วนคือ วิชาโทหรือวิชาเลือกข้ามกลุ่มจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต ซ่ึงนักศึกษาต้องเรียน ตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
  ก. วชิาโท 21 หน่วยกติ 

นั ก ศึ กษ าอ าจ เลื อก ศึกษาสาขาวิช า ใดวิ ช าหนึ่ งที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสต ร์  เ ป็ น  
วชิาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา 

หากจ านวนหน่วยกิตของวิชาโทน้อยกว่า 21 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้ครบจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี ้จะต้องรวมกนัไม่เกนิ 4 สาขา 

 



 

 ข. วชิาเลอืกข้ามกลุ่ม 21 หน่วยกติ 
นักศึกษาอาจเลอืกศึกษาวชิาเลอืกอื่นๆ ในหลักสูตรนี ้ที่ไม่ใช่วิชาเลือกในกลุ่มวิชาของนักศึกษา ภายใต้ค าแนะน า

ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

4) วชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกติ 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 
การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 
  นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรในการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 
96 หน่วยกติ  ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนีม้สิีทธิได้รับอนุปริญญา 
  1. ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
  2. ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
  3. ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัครบตามหลกัสูตร 30 หน่วยกติ 
  4. ได้ศึกษาวชิาเฉพาะ และวชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่มไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ     
  5. ศึกษาวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  6. ส าหรับวชิาในข้อ 2.1 วชิาบังคบั และข้อ 2.2 วชิาเลอืก จะต้องได้รับค่าเฉลีย่ไม่ต า่กว่า 2.00 
                          
 
  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

ปีการศึกษาที ่1 
ภาคเรียนที ่1  หน่วยกติ 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย  3 
มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม 3 
มธ.103 บูรณาการศาสตร์แห่งความยัง่ยนื 3 
มธ.104 การคดิ อ่าน และเขียนอย่างมวีจิารณญาณ 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที ่2  
มธ.105 ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ 3 
มธ.106 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสาร 3 
ปพส.201 งานอาสาสมคัรส าหรับการพฒันา 3 
ปพส.202 พืน้ฐานชุมชนวทิยา วฒันธรรมวทิยา และสังคมวทิยา 3 
ปพส.207 การส่ือสารเพือ่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์ 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม  3 

รวม 18 
รวมหน่วยกติปีการศึกษาที ่1 33 



 

ปีการศึกษาที ่2 
ภาคเรียนที ่1  หน่วยกติ 
ปพส.208 การแสวงหาและการจดัการความรู้ 3 
ปพส.203 เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการพฒันาสังคม 3 
ปพส.204 สุนทรียศาสตร์การพฒันา 3 
ปพส.205 การศึกษาการพฒันาเบือ้งต้น 3 
ปพส.206 แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการพฒันาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 3 
ปพส.209 การคดิเชิงวจิารณญาณและการคดิสร้างสรรค์ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที ่2  
ศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 3 
ศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 3 
ศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 3 
วชิาบังคบัเลอืก  3 
วชิาบังคบัเลอืก  3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม  3 

รวม 18 
รวมหน่วยกติปีการศึกษาที ่2 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีการศึกษาที ่3 
ภาคเรียนที ่1  หน่วยกติ 
ปพส.301 ระเบียบวธีิวจิยั 3 
วชิาเลอืก  3 
วชิาเลอืก  3 
วชิาเลอืก  3 
วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที ่2  
วชิาเลอืกเสรี 3 
วชิาบังคบัเลอืก  3 
วชิาบังคบัเลอืก  3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม                     3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม                             3 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน 
วชิาบังคบัเลอืก   

 
3 

วชิาบังคบัเลอืก  รายวชิาฝึกปฏบิตัิ 3 
รวม 6 

รวมหน่วยกติปีการศึกษาที ่3 36 
 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาบังคบัเลอืก  3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม                     3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม                      3 
ปพส.501 สัมมนาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 3 
ปพส.502 ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 1 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที ่2  
วชิาโทหรือวชิาเลอืกข้ามกลุ่ม                     3 
ปพส.503 ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 2 3 

รวม 6 
รวมหน่วยกติปีการศึกษาที ่4 21 

 



 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา   

1. วชิาศึกษาทัว่ไป   

  วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1 

มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU100 Civic Education 
 ปลูกฝังจติส านึก บทบาท และหน้าทีค่วามรับผดิชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ 
เพือ่ให้เกดิการรับรู้ หรือเกดิการเปลีย่นแปลง ในประเดน็ทีส่นใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  This is 
done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.  Students 
are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.   

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและระเบียบวจิยัทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ 
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) 
สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดมิและเปิดโลกทศัน์ใหม่ให้กว้างขวางขึน้ 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of 
their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of social 
science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a 
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to 
challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 

มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นทักษะส าคัญที่
จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการ
ความเครียด การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตวัเมือ่เผชิญกบัปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม 
การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ใน
แขนงต่างๆ ทั้งทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is considered. 
Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical health care 
to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social 
problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship 
between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
 



 

มธ.103 ชีวติกบัความยัง่ยนื       3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวติอย่างเท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลวตัของธรรมชาติ มนุษย์ 
และสรรพส่ิง ทั้งส่ิงแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลงังาน เศรษฐกจิ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลีย่น ตลอดจนองค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ทีน่ าไปสู่การปรับเปลีย่นวถิีชีวติสู่ความยัง่ยนื 
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. Students will 
learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and resource use, 
consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of social conflict and change 
from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable 
lifestyle modifications.  
มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ         3 (3-0-6) 
TU050           English Skill Development   ไม่นับหน่วยกติ 
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบือ้งต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพือ่เป็นพืน้ฐานในการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated method. 
Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 

มธ.104  การคดิ อ่าน และเขียนอย่างมวีจิารณญาณ  3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
พฒันาทกัษะการอ่านเพือ่จบัสาระส าคญั  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุป
ของงานเขียน พฒันาทกัษะการเขียนแสดงความคดิเห็นอย่างมเีหตุผลและการเขียนเชิงวชิาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยง
ข้อมูลเข้ากบัมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างองิหลกัฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather consider the 
content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as 
logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive 
writing based on information researched from various sources, using effective presentation techniques.   

มธ.105  ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และการอ่าน เพือ่ท าความเข้าใจเนือ้หาวชิาการในศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพของนักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a 
conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines related 
to students’ field of study.   
 



 

มธ.106  ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสาร  3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการส่ือสารความคิด
ดงักล่าวให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วฒันธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดบับุคคล องค์กร และสังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of 
these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and 
social levels 
 

  วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 

บอ.200 ความรู้เบือ้งต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน 3 (3-0-9) 
GV.200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies in ASEAN 

พลวตัทางสังคมชนบทไทยจากยุคการพัฒนาสู่ความทันสมัย จนถึงยุคการแสวงหาการพัฒนาในแนวทางเลือก 
ภายใต้แนวคดิวฒันธรรมชุมชน เศรษฐกจิพอเพยีง และอืน่ๆ โดยศึกษาเปรียบเทยีบกบัความเปลีย่นแปลงชนบทที่เกิดขึน้ในประเทศ
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงผลกระทบของการจดัตั้งประชาคมอาเซียนต่อชนบทไทย เป็นการศึกษาภาค
บรรยายและทศันศึกษาดูงานในพืน้ชนบทในประเทศไทยหรือประเทศในกลุ่มอาเซียน 

The course aims to examine dynamics of Thai rural society from the era of development approach 
based on the notion of modernization to the search of alternative development which is represented through concepts of 
community culture and sufficiency economy etc. Furthermore, the course explores changing in rural societies of ASEAN, 
and the impact of the establishment of ASEAN on Thai rural society. Students will have class and field visit of rural 
society in Thailand or ASEAN. 

บอ.201 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ่การพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
GV.201 Applied Economics for Creative Development 
  การประยุกต์พืน้ฐานเศรษฐศาตร์กบัการพฒันา บทบาทของการสร้างสรรค์งานหรือความคิดสร้างสรรค์ต่อการ
พฒันาในมุมมองเศรษฐศาสตร์ ศึกษาผ่านกรณีศึกษา 
  Apply basic economics to development, role of innovations and creativity to development with 
economics views, case studies will be employed. 

ท.162   การเขียนรายงานวชิาการ 3 (3-0-6) 
TH162   Report Writing 
  หลกัการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึกทักษะการเขียน
รายงานวชิาการ 
  The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic 
references and to practice report writing skills. 
 
 
 
 



 

ท.163   การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 3 (3-0-6) 
TH163  Communicative Writing in the organization 
  หลกัการเขียนเพื่อการส่ือสารในองค์กร และฝึกทักษะการเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย การเขียนรายงานการ
ประชุม 
  The methodology of communicative writing in an organization: the practice of writing notes, letters and 
meeting reports. 
 
2. วชิาเฉพาะ    

 2.1  วชิาบังคบั     

หมวดความรู้พืน้ฐานงานพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 
ปพส.201  งานอาสาสมคัรส าหรับการพฒันา       3 (1-6-2)  
PCD201  Volunteerism for Development 
 บทบาทงานอาสาสมัครในการพัฒนา จุดเหมาะสมและผลของงานอาสาสมัครในงานด้านสันติภาพและการ
พัฒนา บทบาทของความร่วมมือของพลเมือง องค์กรอาสาสมัคร องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ งาน
อาสาสมคัรกบัเป้าหมายด้านความยั่งยืน วิธีคิดวิธีการท างานอาสาสมัคร ทักษะในการปฏิบัติงานอาสาสมัคร ส านึกอาสาสมัครและ
การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
 Role of volunteerism for development, optimizing volunteerism’s impact on peace and development. 
Role of the cooperation and commitment of the public sector, civil society, the private sector, and NGOs in Thailand and 
the world community. Volunteering to achieving the Millennium Development Goals (MDGs), and Sustainable 
Development Goals (SDGs). Practices and critical thinkings on social volunteering, under guidance of teaching staff of 
Puey Ungpakorn School of Development Studies, Thammasat University. 

ปพส.202  พืน้ฐานชุมชนวทิยา วฒันธรรมวทิยา และสังคมวทิยา   3 (3-0-6) 
PCD202  Basic Communitology, Culturology, and Sociology  
   แนวคดิ ทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่ป็นกระบวนการเรียนรู้ความจริงในเร่ืองความหมายและความส าคญั ลกัษณะ เป้าหมาย 
วธีิการและกระบวนการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์ของชุมชน วฒันธรรม และสังคม 
   Concepts and theories in realization of the noble truth of community, culture and social. Inclusion of 
their meaning, rationale of the must, end and means. 

ปพส.203  เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการพฒันาสังคม    3 (3-0-6) 
PCD203  Political Economy and Social Development  
   การวิเคราะห์สังคมเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาถึงบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
พฒันาสังคม แนวคิดพืน้ฐานของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง และวฒันธรรมในสังคมไทย 
   Structural analysis of social development relating to socio-economic and cultural contexts, fundamental 
concepts of political economy approach in  understanding the relation between economic change and the changes of 
politics and culture in Thai society. 
 



 

ปพส.204  สุนทรียศาสตร์การพฒันา      3 (3-0-6) 
PCD204  Aesthetics of Development 
   แนวความคิด ประสบการณ์ของมนุษย์ว่าด้วยความงาม คุณค่า และการให้ความหมายต่อความพึงพอใจของ
มนุษย์ ในงานศิลปะ ส่ิงประดษิฐ์ และผลผลติของของการพฒันา เกณฑ์ความเหมาสม และการตดัสินในเชิงคุณค่าความงามทีน่ าไปสู่
ความพงึพอใจ ความสุข และความดงีาม กรณีตวัอย่างของการพฒันาทีง่ดงาม อาท ิการพฒันาแนวพุทธ แนวคดิว่าด้วยเลก็แต่งดงาม 
(small is beautiful) เกษตรประณีต ความสุขมวลรวม การพฒันาแนวนิเวศ 
   Concepts and experiences of values, attitudes, and meaning in human preferences in arts, inventions, 
and results of development. Criteria and judgment in values of gorgeousness and their development in preferences, 
dignities, and morals e.g. concept of "small is beautiful", gross happiness.   

ปพส.205  การศึกษาการพฒันาเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
PCD205  Introduction to Development Studies  
   แนวคดิและประเดน็ส าคัญในเร่ืองการศึกษาการพัฒนา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการพัฒนา องค์กรการพัฒนา
ต่างๆ ประเดน็เร่ืองการพฒันาชนบท อาหารและความอดอยาก การพัฒนาอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ การอพยพเคลื่อนย้าย เป็น
ต้น 
   Concepts and issues in development studies, theories related to development. Institutions for 
development. Issues in rural development, food and starvation, industrial revolution and globalization, migration, etc.  

ปพส.206  แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการพฒันาเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-6) 
PCD206  Concepts, Principles and Process of Creative Development   
   แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ความจ าเป็นของการพัฒนา ข้อขัดแย้งของการพัฒนา 
โครงสร้างการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ และกลไกสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ข้อจ ากัดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ การ
หาทางออกร่วมกนัในการพฒันา เช่น การจดัการทีด่แีบบปรับเปลีย่นได้ 
   Concepts, principles, and process of creative development. Necessary conditions of development. 
Structure, mechanism, and limitations of creative development. Cooperation in development and management forms e.g. 
adaptive governance. 

หมวดเคร่ืองมอืทีจ่ าเป็น 

ปพส.207  การส่ือสารเพือ่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 
PCD207  Communication for Creative Development  
   ทกัษะการส่ือสารในหลายรูปแบบและหลายระดบั โดยเน้นการส่ือสารเพื่อการพัฒนา การส่ือสารเพื่อผลสัมฤทธิ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมการเป้าหมายของการส่ือสาร 
   Communication skills with various forms and levels, focusing on communication for development, 
effective communication, and usage of suitable technology for effective communication.  
 
 
 
 
 



 

ปพส.208  การแสวงหาและการจดัการความรู้     3 (3-0-6) 
PCD208  Knowledge acquisition and management  
   ความหมาย ความจ าเป็น ประเภท คุณค่า ความส าคัญของความรู้ วิธีการ กระบวนการค้นหาความรู้ในลักษณะ
ต่างๆ การจดัการความรู้ในการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 
   Meanings, needs and values of knowledge. Concepts, theories, methodologies of knowledge acquisition 
and knowledge management in the creative development. 

ปพส.209  การคดิเชิงวจิารณญาณและการคดิสร้างสรรค์     3 (3-0-6) 
PCD209  Critical Thinking and Creative Thinking  
   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเชิงวจิารณญาณ และความคดิอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคดิ กระบวนการคดิ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิด แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการพฒันา  
   Concepts and theories of critical thinking and creative thinking. Components, forms, and process of 
thinking. Data and knowledge acquisitions. Thinking technique and thinking skills for problem solving and development.   

ปพส.301  ระเบียบวธีิวจิยั       3 (3-0-6) 
PCD301  Research Methodology  
   ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยในวิถีชีวิตของบุคคล และการพัฒนาสังคมหรือชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่าง ความรู้-การวจิยั-การพฒันา วธีิวทิยาการวจิยั กระบวนการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   Benefits and essentials of research in human livelihoods, community and social development. 
Relationship in knowledge-research-development. Methodology of researches and processes of quantitative and 
qualitative researches. 
 
 2.2  วชิาเลอืก    

หมวดเคร่ืองมอืส าหรับงานพฒันา 

ปพส.302  กรณีศึกษาประเดน็ปัญหาทางสังคมร่วมสมยั    3 (3-0-6) 
PCD302  Case Studies on Contemporary Social Issues 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพ.207 
   แนวคิด ทฤษฏี ประสบการณ์การแสวงหาทางออกของประเด็นปัญหาทางสังคมร่วมสมัยของไทยและของ
ต่างประเทศ การค้นหา วเิคราะห์ และการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่แต่ละประเทศประสบร่วมกัน เช่น ความยากจน ความ
ไม่เท่าเทยีมกนั การคอรัปช่ัน อาชญากรรม การก่อการร้าย ยาเสพตดิ มลพษิส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
   Concepts, theories, experiences in solutions of contemporary social issues in Thailand and other 
countries. Searching, analyzing, and cooperating policy design in international social problems e.g. poverty, inequality, 
corruption, crimes, terrorisms, drugs, and pollutions, etc. 
 
 
 
 



 

ปพส.303  ฝึกปฏิบัตกิารประเมนิผล      3 (1-2-6) 
PCD303  Evaluation Practices  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส.301 
   รูปแบบการประเมนิผล การท างานในองค์กร การปฏิบัตงิานตามวตัถุประสงค์ การจัดท ารายงานการประเมินผล
และข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา ฝึกปฏิบัตใินการประเมนิผลทั้งจากการสังเกตและการประเมนิผลตามตวัช้ีวดั 
   Evaluation forms in organization tasks and conducts under objectives. Construct evaluation report with 
suggestion for development. Practice in assessment process.  

ปพส.304  การจดัการฝึกอบรม      3 (2-1-6) 
PCD304  Training Management   
   หลักการและแนวคิดพืน้ฐานของการจัดอบรม รูปแบบการจัดอบรม การพัฒนาคน องค์กร สังคม และความ
เกีย่วข้องกบัการฝึกอบรม กรณีการจดัอบรมทีมุ่่งเน้นเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ดูงานการฝึกอบรมผ่านการเข้าร่วมการอบรม การ
ถอดบทเรียนการจดัการฝึกอบรม และการสร้างโครงการฝึกอบรมเพือ่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
   Principles and basic concepts of training. Training forms. Human resource, organization, and social 
development and their relationship in training. Case studies in training. Attend training course and lesson - learned from 
the training course. Coaching and construct creative social training program. 

ปพส.305  การวจิยัเชิงสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา     3 (3-0-6) 
PCD305  Creative Research for Development  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 301 
   ศึกษารูปแบบการวจิยัเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา และฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในลักษณะดังกล่าวตามค าแนะน า
ของผู้สอน 
   Studying on creative research for development. Practice and conduct in creative research under 
supervision of the lecturer. 

ปพส.306  การประเมนิผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน    3 (3-0-6) 
PCD306  Social Impact Assessment  
   ศึกษาการประเมนิผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน และเรียนรู้จากตัวอย่างของการลงทุนโดยรัฐและเอกชนที่
ส่งผลต่อสังคมและชุมชนในบริบทต่างๆ 
   Studying on social impact assessment and lesson - learned from case studies. 

ปพส.504  วชิาศึกษาเฉพาะเร่ือง 1      3 (3-0-6) 
PCD504  Selected Topic 1   
   ศึกษาเฉพาะเร่ืองเกีย่วกบัการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆไป 
   Studying on creative development topics to be announced later 

ปพส.505  วชิาศึกษาเฉพาะเร่ือง 2      3 (3-0-6) 
PCD505  Selected Topic 2   
   ศึกษาเฉพาะเร่ืองเกีย่วกบัการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆไป 
   Studying on creative development topics to be announced later 
 



 

 2.3  วชิาบังคบัเลอืก       

  1) กลุ่มวชิาการพฒันาชุมชนร่วมสมยั 

ปพส.211  ชนบทและเมอืงศึกษาและการพฒันาเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-6) 
PCD211  Rural and Urban Study and Creative Development  
   แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นชนบท และความเป็นเมือง  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชนบทและเมืองใน
ประเทศไทยทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น การเช่ือมโยงของชนบทกับเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและแนว
ทางการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 
   Concepts and theories relating to rural and urban. Problems of urbanization in Thailand in multi-levels 
and impacts of urbanization on rural shrink, economy, social, and politics. Guideline for creative development. 

ปพส.212  การพฒันาชุมชนร่วมสมยั      3 (3-0-6) 
PCD212  Contemporary Community Development  
   แนวคดิ ทฤษฎเีร่ืองชุมชน  การสร้างสรรค์ความเป็นชุมชน และการพัฒนาชุมชนในมิติและกระบวนทัศน์ต่างๆ  
กระบวนการสร้างสรรค์วธีิการพฒันาชุมชนทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที ่21 
     Community concepts and theories for the creation of communality and community strengths in various 
dimensions and development paradigm. Approaches applicable to integrated and sustainable community development in 
the 21st Century.      

ปพส.311 การพฒันาชุมชนมติทิางวฒันธรรมและการจดัการมรดกวฒันธรรม   3 (3-0-6) 
PCD311  Community Cultural Development and Cultural Heritage Management 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส.212 

ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการ กระบวนการ ของการพัฒนาชุมชนในมิติวัฒนธรรม กระบวนการ
โบราณคดชุีมชน กระบวนการพพิธิภัณฑ์บริบาล (มกีารศึกษาดูงานและเรียนรู้จากการปฏิบัต)ิ 

Meanings, concepts, theories, principles and processes of Community Cultural Development, 
Community Archaeology and Museum Nourishment processes. (with field visit and learning from practice) 

ปพส.312 การพฒันาชุมชนชาตพินัธ์ุร่วมสมยั                     3 (3-0-6) 
PCD312  Community Development of Contemporary Ethnic Community 

ความหมาย ประเภท  คุณลกัษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชนชาตพินัธ์ุ  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ 
วธีิการและกระบวนการทีเ่หมาะสมในการพฒันาชุมชนชาตพินัธ์ุในศตวรรษที ่21 (มกีารศึกษาดูงานและเรียนรู้จากการปฏิบัต)ิ 

Meanings, classes, characteristics, structures and compositions of ethnic community. Concepts, theories, 
principles and appropriate methods for the development of ethnic community in the 21st century.  (with field visit and 
learning from practice) 

ปพส.313 ประเดน็เร่ืองเพศสภาพและการพฒันา      3 (3-0-6) 
PCD313  Issues in Gender and Development 
  ศึกษาประเด็นที่มีการโต้แย้งเร่ืองเพศสภาพและการพัฒนาในสถาบันระดับต่างๆ ทั้งในระดับครัวเรือน 
ครอบครัว ตลาดแรงงาน ชุมชนและรัฐ ประเด็นเร่ืองผู้หญิงกับการพัฒนา เพศสภาพกับการพัฒนา ขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี 
และการพฒันาเสริมพลงัสตรีในกระบวนการวางแผนการพฒันาทั้งในระดบันานาชาตแิละประเทศไทย 



 

  Studying on controversial issues in gender and development in multi-levels. Issues of feminists and 
gender in development. Feminist movement. Empowerment and gender roles in development. 

ปพส.314 การจดัการระบบเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง     3 (3-0-6) 
PCD314  Management of Community Economy System   

แนวคดิเร่ืองการพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิและการจดัการทางสังคม การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง รูปแบบของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง นิคมพึ่งตนเอง ความร่วมมือในด้านต่างๆของชุมชนพึ่งตนเองระหว่างชุมชน และองค์กรอื่น 
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แบบจ าลองระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านทางเกมและกจิกรรม 

Concepts of economic self-reliance and social governance. Community development and self-reliance 
forms. Cooperation between self-reliance community and other organizations. Success and failure of economic self-
reliance community management. Model of a creative economic self-reliance community studied through game and 
activities. 

ปพส.315 การจดัการโครงการพฒันาทางสังคม      3 (3-0-6) 
PCD315  Social Development Project Management 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา ส ารวจพัฒนาการที่เกี่ยวกับการออกแบบ การติดตาม การ
บริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล โดยเฉพาะเคร่ืองมือที่ใช้กับโครงการพัฒนาในยุคสมัยที่สถานการณ์
และปัญหามคีวามซับซ้อนมากขึน้  

Concepts and theories relating to social development projects. Studying on evolution of design, monitor, 
management, learning and assessment of those development projects especially for tools for development project under 
complexities. 

ปพส.411  นวตักรรมส าหรับการพฒันา      3 (1-3-6) 
PCD411  Innovation for Development 
  ศึกษารูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์ประกอบของนวัตกรรม
ดงักล่าว รวมถึงศึกษาแนวทางการพฒันานวตกรรมเพือ่การแก้ไขปัญหาสังคม 
  Studying on types and forms of interesting innovation for development in Thailand and other countries 
with components of innovation. Including study on approaches for designing to develop innovative solutions. 

ปพส.412 การจดัการความเส่ียงในชุมชนท้องถิ่น      3 (1-6-0) 
PCD412  Risk Management in Community  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 211 และ 212 

ความหมายและแนวคดิเร่ืองความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงในระดับชุมชน เคร่ืองมือในการประเมินความ
เส่ียง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเส่ียง และการท าแผนเพื่อลดความเส่ียงอย่างมีส่วนร่วม  วิเคราะห์กรณีศึกษาความ
เส่ียงและการจดัการความเส่ียงประเภทต่างๆ ทีชุ่มชนท้องถิ่นมโีอกาสเผชิญ 

Meanings and concepts of risk and risk management in community level. Tools for risk assessment 
including data collection mitigation plan with people participation. Analyze cases studies on risk management and 
possibility for communities. 

 



 

ปพส.413 การเสริมพลงัและการวางแผนชุมชน      3 (2-1-6) 
PCD413  Empowerment and Community Planning 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 211 และ 212 
  กระบวนการเสริมพลังให้กับชุมชนและการวางแผนชุมชน เรียนรู้กระบวนการดังกล่าวผ่านการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 
  Process of empowerment and community planning. Learning the process through observation with 
participation. 

ปพส.414 ฝึกปฏิบัตกิารพฒันาชุมชนร่วมสมยั      6 (0-18-0) 
PCD414  Contemporary Community Development Field Practicum  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 211 และ 212 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
   การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีชุมชนวิทยา วัฒนธรรมวิทยา การพัฒนาชุมชน ทฤษฎีการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
ในการท างานพฒันาชุมชนร่วมสมยัมติใิดมติหินึ่งหรือหลายๆมติ ิโดยใช้กระบวนการวจิยัชุมชน  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  การ
พึ่งตนเอง  การเรียนรู้  การเสริมสร้างพลังชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์นวต กรรมการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ศตวรรษที ่21 (ฝึกภาคสนาม 270 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

  Application of theories in Communitology, Culturology, Community Development, and Creative 
Development to work with peoples in order to create innovative community development models appropriate to the 
environment of the 21st century. Processes of community-based research, participation enhancement, self-reliance, 
learning and empowering are focused. (field practicum for 270 hours through semester) 

ปพส.415 การศึกษาดูงานและสัมมนา       3 (1-3-6) 
PCD415  Field Visits and Seminar  
   วชิาบังคบัก่อน: ได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
   เรียนรู้การท างานพัฒนาชุมชนจากการศึกษาดูงานในชุมชนต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นชุมชนในประเทศหรือชุมชนใน
ต่างประเทศ จดัสัมมนาในหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาชุมชน 
   Visiting the communities in order to study the interesting cases of แนททืรั development, either in local 
or international areas, discussion about historical context, working process, problems, and lesson - learned case by case. 
 
  2) กลุ่มวชิาการพฒันาธุรกจิเพือ่สังคม 

ปพส.241 การจดัการกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพือ่สังคม  3 (1-6-0) 
PCD241  CSR and SE Management  

หลกัการ แนวคดิและพฒันาการของกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รูปแบบและความ
แตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมธุรกิจที่รับผดิชอบต่อสังคม การพัฒนาต่อยอดของกิจกรรมธุรกิจที่รับผดิชอบต่อ
สังคมในรูปแบบต่างๆ กลไกและองค์ประกอบของกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม ความส าเร็จและความ
ล้มเหลว รายงานและการจดัท ารายงานกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคม กรณีศึกษาทีน่่าสนใจ 

Principles, concepts, and evolution of corporate social responsibilities (CSR) and social enterprises (SE). 
Forms and differences between business strategy and CSR. Development beyond CSR. Mechanism and components of 
CSR and SE. Success and failure. Report and its management including cases studies. 



 

ปพส.242 การจดัการองค์กรวสิาหกจิชุมชนอย่างสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 
PCD242  Creative Management of Community Enterprise  

แนวคิดพืน้ฐานของวิสาหกิจชุมชน รูปแบบ ลักษณะ ปัจจัยการก่อก าเนิดของวิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนเปรียบเทียบกับธุรกิจ 
การจดัการเพือ่ความยัง่ยนืของวสิาหกจิชุมชน 

Basic concept of community enterprise (CE). Forms, types, and factors for incidence of CE. SWOT 
analysis of cases studies. Solutions of CE in comparison with business. Sustainable CE management.  

ปพส.341 การพฒันาบุคลากรในองค์กร       3 (3-0-6) 
PCD341  Human Resource Development  

หลกัการและแนวคิดการพัฒนาบุคลากร ความแตกต่างและความขัดแย้งของแรงงานและทุนมนุษย์ การพัฒนา
บุคลากรแบบมส่ีวนร่วม รูปแบบการพฒันาบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษาการพัฒนาองค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากร ความล้มเหลว
ขององค์กรทีม่รีากปัญหาจากบุคลากร วเิคราะห์องค์กรและค้นหาแนวทางการพฒันาองค์กรด้วยการพฒันาบุคลากร  

Principles and concept of human resource management. Differences and conflicts of labor and human 
resources. Human resource development with participation. Types of human resource development in organizations. 
Cases studies on organization progress through human resource development. Failure of organization with human 
resource problems.  

ปพส.342 เทคโนโลยกีบัการพฒันาเชิงสร้างสรรค์      3 (3-0-6) 
PCD342  Technology and Creative Development 

พฒันาการของเทคโนโลยใีนด้านต่างๆ ทีส่่งผลต่อการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงองค์กร สังคมเมืองและชนบท
ไทย และสังคมโลก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการพัฒนาองค์รวม การใช้เทคโนโลยีในฐานะเคร่ืองมือการ
พฒันาองค์กรธุรกจิและการธุรกจิเพือ่สังคม การใช้เทคโนโลยใีนโครงการประกวดแผนธุรกจิเพือ่สังคม    

Technology progress and its effects on development and changing in organization, society, and rural 
area in Thailand and other countries. Application of technology usage matching for local development. Technology as 
tools for business organization and SE development. Using technology in SE plan contest. 

ปพส.343 ทศันศิลป์และการสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
PCD343  Visual Arts and Creativities  

รูปแบบศิลปะและการส่ือสารผ่านงานศิลปะ ลักษณะขององค์กรธุรกิจที่ใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการด าเนิน
ธุรกจิ ศิลปะกบังานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การออกแบบสินค้าและบริการทีม่อีงค์ประกอบทางศิลปะ การผสมผสานแนวคิดการ
พฒันากบัองค์ประกอบทางทศันศิลป์ 

Visual arts and communication through arts. Organization with arts and creativities and business 
operation. Visual arts and creativities in different types and models. Designing goods and services with component of arts. 
Combination of development and arts. 

 
 
 
 



 

ปพส.344 การจดัการท่องเทีย่ว       3 (3-0-6) 
PCD344  Management of Tourism  
  ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รูปแบบการท่องเที่ยวและพัฒนาการรูปแบบ
การท่องเที่ยว กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้า และการจัดการ
ท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ประสบการณ์การจดัการการท่องเทีย่วจากมุมมองธุรกจิทีม่คีวามใส่ใจต่อสังคม 
  Importance of tourism and travel related to Thai and the World economy. Types and forms of tourism 
and development of tourism. Globalization and behavioral changes in tourism. Tourism management and sustainable 
tourism management. Experiences of tourism management from corporation with socially concerned. 

ปพส.345 การตลาดสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
PCD345  Creative Marketing  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 241 และ 242 
  แนวคดิและทฤษฎกีารตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภค รูปแบบของการท าการตลาดสินค้าและบริการประเภทต่างๆ 
การท าการตลาดส าหรับกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพือ่สังคม วเิคราะห์ลกัษณะของการตลาดสินค้าและบริการที่
ประสบความส าเร็จและประสบความล้มเหลวผ่านงานโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดในมิติต่างๆ แนวทางการตลาดสร้างสรรค์
และแผนการตลาดเบือ้งต้น 
  Concepts and theories in marketing and consumer behavior. Goods and services marketing in various 
forms and types. Marketing for CSR and SE and marketing for unmet needs. Analysis of goods and services marketing; 
success and failure through advertising and market activities in several contexts. Creative marketing and basic marketing 
plan. 

ปพส.346 กรณศึีกษาองค์กรสร้างสรรค์และธุรกจิเพือ่สังคม     3 (3-0-6) 
PCD346  Case Studies on Creative Organizations and Social Enterprises 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 241 
   ศึกษาองค์กรสร้างสรรค์และธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทั้งของไทยและของโลก วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน 
ความส าเร็จ และความยัง่ยนืของกรณีศึกษาต่างๆ 

ปพส.347  การจดัการความเส่ียงในกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพือ่สังคม 3 (1-6-0) 
PCD347  CSR and SE Risk Management  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 241 และ 242 
   ความหมายของความเส่ียงในกจิกรรมธุรกจิทีรั่บผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพือ่สังคม ความเส่ียงในเร่ืองต่างๆ ที่
อาจเกดิขึน้ใน แนวทาง และวธีิการในการจดัการความเส่ียงเพือ่ป้องกนั แก้ปัญหา หรือลดผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกจิและสังคม 
ปฏิบัตงิานในองค์กรธุรกจิ หรือธุรกจิเพือ่สังคม เพือ่ฝึกทกัษะการจดัการความเส่ียง  
   Meaning of risk in CSR and SE, various kinds of risk which may happen and need to manage in order 
to prevent risk, solving the problems, or reduce the impact of risk. A student has to work with business organization or 
social enterprise for risk management practice. 
 
 
 



 

ปพส.441 แผนธุรกจิเพือ่สังคม       3 (1-3-6) 
PCD441  Social Enterprises Business Plan  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 345 หรือ 347 
  ออกแบบและจดัท าแผนธุรกจิเพือ่สังคมภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
  Design and conduct social enterprises business plan under supervision of the project adviser. 

ปพส.442 ฝึกภาคปฏิบตักิารพฒันาในองค์กร       6 (0-18-0) 
PCD442  Development Field Practicum with Organizations  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 241 และ 242 หรือ ได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
   ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจที่มีกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยผู้เรียนแต่ละคน
ออกแบบโครงการทีม่ลีกัษณะบูรณาการและสร้างสรรค์ ด าเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
และแลกเปลีย่นบทเรียนการท างานในระหว่างผู้เรียน เจ้าหน้าที่องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนให้เห็นความสามารถในการปฏิบัตงิาน  
   Working with business organization with CSR or SE. A student has to design and manage a creative 
and integrated project on social development service under close supervision of supervisor, and present the report after 
completing the field practicum. 
 
  3) กลุ่มวชิาการจดัการงานอาสาสมคัร 

ปพส.271  การจดัการงานอาสาสมคัร      3 (3-0-6) 
PCD271  Volunteer Management  
   ความหมายและแนวคิดเร่ืองอาสาสมัคร สถานการณ์ของงานอาสาสมัครในระดับสากลและในประเทศไทย 
ปัญหาของการบริหารจดัการงานอาสาสมคัรในระดบัต่างๆ แนวทางในการบริหารจดัการงานอาสาสมัครภายใต้องค์กรที่หลากหลาย 
เช่น องค์กรอาสาสมคัร องค์กรพฒันาเอกชน กจิการเพือ่สังคม เพือ่ให้การท างานอาสาสมัครมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร       
   Meaning and concept of volunteer, international and domestic situation of volunteer service, problems 
of volunteer management, and efficient management of volunteer works under volunteer organization, non-governmental 
organization, and social enterprise in order to achieve the objects of organization. 

ปพส.272  ฝึกปฏิบัตกิารท างานเป็นทมีในงานอาสาสมคัร    3 (0-6-0) 
PCD272  Team working Practice in Development and Volunteer  
   ปฏิบัตงิานอาสาสมคัรเป็นกลุ่มในองค์กรพฒันาเอกชนหรือองค์กรอาสาสมคัร หรือองค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคธุรกจิ โดยการออกแบบและวางแผนกจิกรรมร่วมกบัองค์กร น าเสนอผลการปฏิบตังิานและแลกเปลีย่นบทเรียนการท างาน
ระหว่างผู้เรียน เจ้าหน้าทีอ่งค์กรและผู้สอน เพือ่เสริมสร้างทกัษะการท างานเป็นกลุ่มในงานพฒันาและงานอาสาสมคัร 
   Doing development and volunteer work as a term which may work with volunteer organization, 
government or non-government organization, public or social enterprise, creating and planning the activities, each term 
of student has to present the report after completing the practice. 
 
 



 

ปพส.371  การพฒันาส านึกสาธารณะและการท างานเพือ่สังคม   3 (1-2-0) 
PCD371  Public Mind Development and Social Service Practice  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 271 
   ปฏิบัตอิาสาสมคัรในองค์กรอาสาสมคัร องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคธุรกจิ โดยผู้เรียนแต่
ละคนรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม น าเสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนบทเรียนการท างานระหว่างผู้เรียน เจ้าหน้าที่
องค์กร จดัท ารายงานผลการปฏิบัตทิีส่ะท้อนการพฒันาส านักสาธารณะของผู้เรียน   
  Meaning and concept of public mind and social practice, student has to do volunteer service for 
community which may work with volunteer organization , government or non-government organization, public or social 
enterprise, and present the report after completing the service. 

ปพส.372  การเตรียมความพร้อมในงานอาสาสมคัร      3 (3-0-6) 
PCD372  Preparing in Volunteer Work        
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 271 และ 272 
   ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมในงานอาสาสมัคร แนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับอาสาสมคัร และองค์กรปฏิบัตงิานอาสาสมคัรก่อนเร่ิมต้นปฏิบัติงาน กรณีตัวอย่างการเตรียมความพร้อมในงานอาสาสมัคร
ประเภทต่างๆ 
   Needs and benefits of preparing in volunteer work, approaches to prepare volunteers, staffs, necessary 
materials and equipment before starting  the volunteer work, case studies of preparing in various kinds of volunteer 
works. 
 

ปพส.373  การขับเคลือ่นกฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบังานอาสาสมคัร  3 (3-0-6) 
PCD373  Volunteer Laws and Policies Operation       
   กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครในปัจจุบัน ความส าคัญที่ต้องมีการขับเคลื่อนนโยบาย และ
กฎหมายทีส่นับสนุนการท างานอาสาสมคัร แนวทางการขับเคลือ่นเพือ่ให้มีนโยบายระดับชาติ และกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันางานอาสาสมคัร 
   Laws and state policies about volunteer work, the need to operate new law and policy which support 
volunteer work, the approaches to push forward the government to issue law and national policies that benefit volunteer 
development. 

ปพส.374  การสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมพลงัในงานอาสาสมคัร   3 (3-0-6) 
PCD374  Inspiration and Empowerment in Volunteer Work      
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 271 และ 272 
   ความหมาย และแนวคดิเร่ืองแรงบันดาลใจ และการเสริมพลงั ความส าคัญของแรงบันดาลใจ และการเสริมพลัง
ต่อการพฒันางานอาสาสมัคร กรณีตัวอย่างการท างานอาสาสมัครอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่อาสาสมคัร และองค์กรทีป่ฏิบัตงิานอาสาสมคัร 
   Meaning and concept of inspiration and empowerment, the importance of inspiration and 
empowerment for volunteer working, case studies of volunteer work which inspired and empowered volunteers and 
volunteer organizations. 



 

ปพส.375  การลงทุนในงานอาสาสมคัรเพือ่การพฒันาสังคม     3 (3-0-6) 
PCD.375  Investment in Volunteer Work for Social Development  
   ผลของการลงทุนในงานอาสาสมัครต่อการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิต 
ฯลฯ ความจ าเป็นที่ต้องมีการลงทุนเพื่อส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งในงานอาสาสมัคร แนวทางการลงทุนในงานอาสาสมัคร
ประเภทต่างๆ 
   Impact of investment in volunteer work on social development such as: economic, environment, quality 
of life etc., the necessary for public and private sectors to invest in for promoting and strengthening volunteer works, 
approaches for investment in different volunteer works. 
 

ปพส.376  ประชาสังคมและขบวนการทางสังคม      3 (3-0-6) 
PCD.376  Civil Society and Social Movements 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 271 
   ความล้มเหลวของการด าเนินการโดยรัฐ แนวคิดประชาสังคมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกจิ และการเมอืง ประชาสังคมในฐานะตวัช้ีวดัขบวนการทางสังคม  

ปพส.377   กรณีศึกษางานอาสาสมคัร       3 (3-0-6) 
PCD377  Case Studies on Volunteer Works 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 271 
   การบริหารจัดการอาสาสมัครซ่ึงประสบความส าเร็จในด้านใดด้านหนึ่งที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างของการ
ปฏิบัติที่ดี โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานขององค์กรอาสาสมัคร การแก้ปัญหาและ
ปัจจยัต่างๆทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจดัการงานอาสาสมคัร 
   Successful volunteer works selected by the lecturer to be case studies for good practice of development 
and volunteer management on working process, method for solving the problems, context and conditions for the success of 
volunteer management.  

ปพส.471  ฝึกปฏิบัตกิารจดัการความเส่ียงในงานอาสาสมคัร     3 (1-6-0) 
PCD.471  Risk Management Practice in Volunteer Work      
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 271 และ 272 
   ความหมายของความเส่ียงในงานอาสาสมัคร ความเส่ียงในเร่ืองต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ในงานอาสาสมัคร แนวทาง 
และวิธีการในการจัดการความเส่ียงเพื่อป้องกัน แก้ปัญหา หรือลดผลกระทบต่องานอาสาสมัคร ปฏิบัติงานในองค์กรอาสาสมัคร 
องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรภาครัฐ หรือกจิการเพือ่สังคม เพือ่ฝึกทกัษะการจดัการความเส่ียงในงานอาสาสมคัร  
   Meaning of risk in volunteer work, various kinds of risk which may happen in the volunteer working, 
approaches and methods to manage volunteer work  in order to prevent risk, solving the problems, or reduce the impact 
of risk on volunteer work, student has to work with volunteer organization, government or non-government organization, 
public or social enterprise for risk management practice. 

ปพส.472   ฝึกภาคปฏิบตักิารจดัการงานอาสาสมคัรในองค์กร     6 (0-18-0) 
PCD472   Field Practicum in Volunteer Work with Organization  
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 372 หรือ ได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 



 

   ปฏิบัติงานในองค์กรอาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชน องค์ภาครัฐหรือองค์กรภาคธุรกิจที่มีกิจกรรมด้านการ
พฒันาสังคม โดยผู้เรียนแต่ละคนออกแบบโครงการที่มีลักษณะบูรณาการและสร้างสรรค์ ด าเนินการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา น าเสนอผลการปฏิบัตงิานและแลกเปลีย่นบทเรียนการท างานในระหว่างผู้เรียน เจ้าหน้าทีอ่งค์กร อาจารย์ทีป่รึกษา และจดัท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานทีส่ะท้อนให้เห็นความสามารถในการปฏิบัตงิานอาสาสมคัรอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์  
   Working with volunteer organization, government or non-government organization, public or social 
enterprise, student has to design and manage a creative and integrated project on social development service under close 
supervision of supervisor, and present the report after completing the field practicum. 
 
 2.4  วชิาสัมมนา และวชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์  

ปพส.501  สัมมนาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์     3 (1-3-6) 
PCD501  Seminar in Creative Development 
   วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิาบังคบัครบทุกรายวชิา 
  สัมมนาและวจิยัในหัวข้อทีเ่กีย่วกบัการพฒันา ภายใต้ค าแนะน าของผู้สอน 
  Seminar and research on topics in creative development under supervision of the lecturer 

ปพส.502  ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 1      3 (1-3-6) 
PCD502  Senior Thesis/Creation 1 
   วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิาบังคบัครบทุกรายวชิา 
  น าเสนอข้อเสนอโครงการส าหรับการท าภาคนิพนธ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  Complete proposal for senior thesis or creation. 

ปพส.503  ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 2      3 (1-3-6) 
PCD503  Senior Thesis/Creation 2 
   วชิาบังคบัก่อน: ปพส. 502 
   น าเสนอผลงานภาคนิพนธ์หรืองานสร้างสรรค์ทีเ่สร็จสมบูรณ์ 
   Present final report on senior project or creation. 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้าม)ี 
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดสอนวิชา ปพส.414 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย วิชา ปพส.442 ฝึก
ภาคปฏิบัติพัฒนบูรณกิจเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร  และวิชา ปพส.472ฝึกภาคปฏิบัติการจัดการงานอาสาสมัครในองค์กร  เป็นวิชา
เลือกในแต่ละกลุ่มวิชา ซ่ึงผู้ที่เลือกเรียนวิชานีจ้ะต้องไปฝึกงานในชุมชนหรือองค์กรประมาณ 270 ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์และนักวชิาการศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความรู้หรือทกัษะทีต้่องการพฒันาจากประสบการณ์การฝึกภาคปฏบิัต ิ คอื นกัศึกษามคีวามเข้าใจชุมชนหรือองค์กร 
และสามารถวเิคราะห์ปัญหาทราบสาเหตุและศักยภาพของชุมชนหรือองค์กร ผ่านการศึกษาแบบมส่ีวนร่วม 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที ่3   

 



 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
  มกีารบรรยายก่อนออกภาคสนาม และมอีาจารย์และนักวิชาการศึกษาไปนิเทศในพืน้ที่ พร้อมกับการดูแลนักศึกษาผ่าน
การตดิตามงาน การรายงานผลงาน และมกีารสรุปงานหลงัจากออกจากพืน้ที ่โดยตารางสอนและการจดัเวลาจะถูกก าหนดภายหลงั 
 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั   
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบได้วิชาสัมมนาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
และวชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ ก่อนส าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะท างานดงักล่าวในหัวข้อทีน่ักศึกษาเลอืกโดยมอีาจารย์ผู้สอน
คอยแนะน า   
 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ปพส.501 สัมมนาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ 3 (1-3-6) 
สัมมนาและวจิยัในหัวข้อทีเ่กีย่วกบัการพฒันา ภายใต้ค าแนะน าของผู้สอน 
ปพส.502 ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 1   3 (1-3-6) 

 น าเสนอข้อเสนอโครงการส าหรับการท าภาคนิพนธ์หรืองานสร้างสรรค์ 
ปพส.503 ภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 2  3 (1-3-6) 

  น าเสนอผลงานภาคนิพนธ์หรืองานสร้างสรรค์ทีเ่สร็จสมบูรณ์ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนาจากการศึกษาวิชาสัมมนา และวิชาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ จะสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพฒันาบัณฑิตของวทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เนื่องจากนักศึกษาจะต้องพฒันางานเขียนหรืองานสร้างสรรค์ 
ตั้งแต่การก าหนดเร่ืองที่จะด าเนินการ ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนองานทั้งในรูป
ของเอกสารหรืองานสร้างสรรค์ และการน าเสนองานโดยวาจา ทีร่วบรวมองค์ความรู้ของการศึกษาจากการปฏิบัต ิ
 5.3 ช่วงเวลา 

วชิาสัมมนา จดทะเบียนในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษาที ่3 
วชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ จดทะเบียนในปีการศึกษาที ่4   

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
วชิาสัมมนา 3 หน่วยกติ 
วชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ 6 หน่วยกติ 

 5.5 การเตรียมการ 
  อาจารย์ผู้สอนวชิาสัมมนาและวชิาภาคนิพนธ์/งานสร้างสรรค์จะบรรยายหลกัการศึกษาวชิาสัมมนา และวชิาภาคนิพนธ์/
งานสร้างสรรค์ ตามแนวทางส าคัญ เช่น รูปแบบรายงานการวิจัย การพัฒนางานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย รูปแบบของงานวิจัย 
ลักษณะการเขียน การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือแนวทางการพัฒนางานสร้างสร้างสรค์ที่
รวบรวมความรู้ทางวทิยาศาสตร์ การประดษิฐ์ และอื่นๆ ตลอดจนช่วยให้ค าแนะน าเพื่อนักศึกษาจะได้ปรับแก้ไขเพื่อให้ผลงานของ
นักศึกษามคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 
 5.6 กระบวนการประเมนิผล 
  การประเมินผลและการวัดผลเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซ่ึงจะสะท้อนคุณภาพของผลงาน และการน าเสนองาน
ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 



 

 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 12, 13 และ 14  
 1.2 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี้ 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรประเมนิเค้าโครงการสอนของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความรับผดิชอบต่อ
ผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2.2 คณะกรรมการประจ าวทิยาลยั ตรวจข้อสอบไล่เทยีบกบัเค้าโครงการสอนก่อนการผลติข้อสอบไล่ 
 2.2.3 อาจารย์ผู้รับผดิชอบวชิา ส่งผลสอบไล่ให้ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและคณบดพีจิารณารับรองก่อนประกาศผลสอบ 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้หลงันักศึกษาส าเร็จการศึกษาสองกลุ่ม กลุ่มแรกคอื ผู้ส าเร็จการศึกษาทีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน กลุ่ม
ที่สองคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ เนื่องจากบัณฑิตปริญญาตรีมีแนวโน้มศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ในกลุ่มแรก ประเมินหลักสูตรโดย
นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และบุคคลภายนอก และการรายงานเกีย่วกบัทกัษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต การประเมนิหลกัสูตรโดย
นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่ต า่กว่า 126 หน่วยกติ  
 3.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3.3 ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ที่วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  


