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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Social Development)
ชื่อย่อ B.A. (Social Development)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 121 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาสังคม
8.2 นักพัฒนาชุมชน
8.3 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
8.4 นักขับเคลื่อนทางสังคม
8.5 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.6 เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐและเอกชน
8.7 เจ้าหน้าที่องค์กรทางประชาสังคม
8.8 เจ้าหน้าที่องค์กรชุมชน
8.9 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.10 เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ
8.11 เจ้าหน้าที่หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
8.12 อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิทยา คามุณี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายสุรศักดิ์ บุญเทียน

อาจารย์

3

นางสาวกรรณิกา
อุสสาสาร

อาจารย์

4

นางธวชินี ลาลิน

5

นางสาวอิสสราพร
กล่อมกล่านุ่ม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(สังคมศึกษา)
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ.(สุขศึกษา)
สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข)
สศ.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ปร.ด.(สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องนับจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 มีการจัดทากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผน
หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศและเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนก็มีข้อตกลงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ ก่อให้ เกิดการค้าการลงทุน ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งบริบทดังกล่ าวส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากรมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยการปฏิรูปโครงการทุกมิติทั้งภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน อันจะนาไปสู่
การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน มากไปกว่านั้นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีการดาเนินชีวิตปกติของผู้คนใน
สังคม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาประเทศที่ เน้ น ความเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงสั งคมเป็ น สั งคมยุ ค
Disruptive ทาให้เกิดปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้าทางสังคมมาก
ที่สุ ดของโลกจนนาไปสู่ ความขัดแย้งในสังคมและคุณ ภาพชีวิตของคนในสั งคม นอกจากนี้ การก้ าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับภาระอัตราการพึ่งพิงสูงขึ้น การขาดแคลนกาลังแรงงานและการ
นาเข้าแรงงานทดแทนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลทาให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศมีแนวโน้มให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
รวมถึงการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการรวมกลุ่มเพื่อประสานความร่วมมือและต่อรองผลประโยชน์
โดยมีกระบวนการและปฏิบัติการทางสังคมที่หลากหลาย และการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนชายขอบ
แต่กระนั้น ปรากฏการณ์สังคมก็เผยให้เห็นถึงการพัฒนาแบบแยกส่วนและขาดการบูรณาการทาให้คนในสังคมขาด
ทักษะการดาเนินชีวิตที่สาคัญ ขาดการเคารพกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงขาดการมีคุณธรรม
จริยธรรม นอกจากนี้ การวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อศึกษาปัญหาสังคมก็ยังขาดการถูกไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่ น
อย่างแท้จริง
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจากข้อ 11 ทาให้ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒ นาสังคม พ.ศ.2564 มีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒ นา
บุคลากรทางสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้
อย่างทัน รวมถึงการมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจได้ด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พ.ศ.2564 มีความเชื่อมโยง
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร คื อ “มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามพร้อ มในการเป็ น
สถาบั น อุดมศึกษาเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ” และพันธกิจของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรที่มุ่ง (1) สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น (2) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา (3) การ
สร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล และ (4) บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ “เป็น
ผู้นาในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่มุ่ง (1) จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) ทาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และแก้ปัญหาท้องถิ่น (3) ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น (4) ให้บริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น (5) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้:
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก เปิด
สอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
2) หมวดวิ ช าเฉพาะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะ กลุ่ ม วิ ช าบั ง คั บ กลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ ก และกลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่น
สามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ:
1) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียนร่วมกับโปรแกรมวิชาที่เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ซึ่ง
โปรแกรมวิชาการพัฒ นาสังคมเป็ นผู้ จัดการเรียนการสอนให้ เพื่อให้ส อดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรนั้น
2) กาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยพิจารณาความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้สอน และกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
3) จั ดให้ มีการประเมิน ผลการเรีย นการสอนโดยนักศึกษา และกาหนดให้ คณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พ.ศ.2564 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดย
คานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
1) กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตร ทั้งความรู้
และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcomes) และความรู้และทักษะทั่วไป (Generic Outcomes) โดยพิจารณา
ความสอดคล้ องกั บ พัน ธกิจ วิสัย ทัศน์ และคุณ ลั กษณะบัณ ฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
2) ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกระจายลงสู่รายวิชาต่างๆ โดยมีการจัดลาดับ
การเรียนและมีการบูรณาการรายวิชา
3) กาหนดผลการเรีย นรู้ของรายวิช า (Course Learning Outcomes: CLOs) ที่ ส อดคล้ องกับ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
4) กาหนดการจั ดการเรีย นการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิช า และกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา
5) กาหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Assessments)
6) ทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างนักพัฒนาสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรที่มีความสาคัญต่อการสร้าง
สังคมคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างนักพัฒนาสังคมที่เข้าใจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง สามารถบูรณาการศาสตร์และศิ ลป์ใน
การทางานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนาสังคม ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของศักยภาพ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีจรรยาบรรณนักพัฒนาสังคมและสามารถทางานเป็นทีมกับผู้อื่นได้
2) เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้และเข้าใจหลักการ/แนวคิดด้านการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) ทาแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาสังคมได้
2) ทาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมได้
3) ประเมินผลการทางานขององค์กรทางสังคมได้
4) ทางานบริการชุมชนได้
5) เป็นวิทยากรกระบวนการได้
6) สื่อสารองค์กรและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทางสังคมได้
7) มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
8) วิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
เข้าใจแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน และเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรมได้
นาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและข้อมูลบริบททางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้
วิเคราะห์ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
สร้างงานวิจัย แผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาสังคมได้

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1) ทาแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาสังคมได้
2) ทาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมได้
3) ประเมินผลการทางานขององค์กรทางสังคมได้
4) ทางานบริการชุมชนได้
5) เป็นวิทยากรกระบวนการได้
6) สื่อสารองค์กรและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทางสังคมได้
7) มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
8) วิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คม มี แ ผนการพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ และ
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์
1. การปรับปรุงหลักสูตร
- สารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร
- มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสถาบัน
- มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนาการเรียนการ - กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
สอน
รายวิชา
- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
- บูรณาการรายวิชา
- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรายวิชา
3. การพัฒนานักศึกษา

- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
- จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
- ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต การเข้า
สังคมและการทางาน (soft skills)

4. การพัฒนาอาจารย์

- ส่งเสริมการเข้าร่วมการอบรม การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
- ส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการ
และการทาวิจัย เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร
- โครงร่างหลักสูตร

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา
- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
- รายวิชาที่บูรณาการรายวิชา
ต่างๆ
- รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้
ชีวิต การเข้าสังคมและการทางาน
(soft skills)
- จานวนการเข้าร่วมอบรม และ
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
- จานวนงานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัยและบทความ
ทางวิชาการ

10

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
3) ปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลาในการเรียนและทากิจกรรมอย่างเหมาะสม
2) จั ดอาจารย์ ที่ ปรึ กษาให้ แก่ นั กศึ กษา เพื่ อให้ ค าปรึกษาทั้ งทางวิชาการและวิชาชี พ จัดกิจกรรมให้ กั บ
นักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดกิจกรรม
สอนเสริมสาหรับนักศึกษาเป็นรายกรณี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

30
-

60
-

90
-

2568
30
30
30
30

120
30

120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากบารุงการศึกษา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2564
2565
2566
2567
2568
ค่าบารุงการศึกษา
24,000
48,000
72,000
96,000
96,000
ค่าลงทะเบียน
240,000 480,000 720,000 960,000 960,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
90,000 180,000 270,000 360,000 360,000
อื่นๆ ระบุ
รวมรายรับ 354,000 708,000 1,062,000 1,416,000 1,416,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2,628,000 2,733,120 2,842,445 2,956,143 3,074,388
5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร
360,000 374,400 389,376 404,951 421,149
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากร
อื่นๆ
ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการทุก
180,000 300,000 300,000 300,000 300,000
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ)
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หมวดเงิน
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวม
จานวนนักศึกษา
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

30,000
20,000
590,000
30
19,600

60,000
30,000
764,400
60
12,740

90,000
30,000
809,376
90
8,993

2567

2568

120,000
30,000
854,951
120
7,125

120,000
30,000
871,149
120
7,260

2.6.3 จากการพิจารณารายรับและรายจ่ายของหลักสูตรพบว่าหลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมีความคุ้มทุนใน
การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2562 ข้ อ 12
(ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

17 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่น้อยกว่า
121 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
ไม่น้อยกว่า
จานวน
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.3 ความหมายของรายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชา/สาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2531105
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
Sociology Theories
2531106
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
Anthropology Theories
2531107
วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน
Local Culture Economy
2531209
สังคมวิทยาการพัฒนา
Sociology of Development
2531303
แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
Social Development Concept and Theory
2533903
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Science Research Methodology
2533904
สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics and Applied Computer for Social Science Research
3594107
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

85 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2531203
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
3(2-2-5)
Local Wisdom and Knowledge Management for Innovation Invention
2532110
สุขภาวะสังคม
3(3-0-6)
Social Well-Being
2532111
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Communication for Social Development
2532201
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Population and Social Development
2532309
การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
2533205
ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
3(3-0-6)
Social Inequality and Poverty
2533304
การพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Well-being Development of Specific Group

17
2533902
2534307
2534901

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
English for Literature Reading on Social Sciences
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
Public Policy and Strategic Planning for Social Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
English for Academic Writing on Social Sciences

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2531206
วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
Culture and Community Development
2531208
ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ
Family and Social Well-Being
2531305
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
Strengthening of Local Community Organization
2532102
ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
Ethnicity and Development
2532104
คนชายขอบกับการพัฒนา
Marginalized People and Social Development
2532107
ทุนทางสังคม
Social Capital
2532108
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
Cultural Anthopology
2532109
การกลายเป็นเมือง
Urbanization
2532204
สังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคม
Social Work and Social Development
2532209
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
2532902
กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
Process and Technique for Social Development
2533101
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ
Social Problems and Well-being Development
2533102
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
2533204
สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
Community Socio Economic Situation
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18
2533309
2533402
2533407
2533901
2533905
2534903

การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
Literary Criticism Social Sciences
องค์กรประชาสังคม
Civil Society Development
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม
Network Building for Social Development
การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
Research for Social Innovation Invention
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
Communication Innovation for Social Development
สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
Seminar in Social Development Problems

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
จานวน
7 หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2534801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
2(90)
Preparation for Professional Experience Practice in Social Development
2534802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม
5(450)
Professional Experience Practice in Social Organizations
หรือ แผนสหกิจศึกษา
2534803
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative Education
2534804
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
2531105
3594107
2531209
2533102

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สังคมวิทยาการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
2531106
2531107
2531303
2532110

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
สุขภาวะสังคม
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
2532201
2533205
2532102

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

20

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
2532107
2532902
2532309
2532109

รหัสวิชา
2533903
2533902
2533304
2533309
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ทุนทางสังคม
กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
การพัฒนาแบบยั่งยืน
การกลายเป็นเมือง
รวม

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
การพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
เลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม

รหัสวิชา
2533904
2534307
2531203
2532111
xxxxxxx

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
เลือกเสรี
รวม

15

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15

21

รหัสวิชา
2534901
2533901
2534903
2534801
2534803

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
2534804 สหกิจศึกษา
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
1(45)
10/11

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิทยา คามุณี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายสุรศักดิ์ บุญเทียน

อาจารย์

3

นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร

อาจารย์

4

นางธวชินี ลาลิน

5

นางสาวอิสสราพร
กล่อมกล่านุ่ม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(สังคมศึกษา)
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ.(สุขศึกษา)
สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข)
สศ.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ปร.ด.(สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2551
2546
2528
2551
2546
2537
2535
2534
2562
2554
2545
2552
2547
2555
2551
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(สังคมศึกษา)
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ.(สุขศึกษา)
สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข)
สศ.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ปร.ด.(สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน)
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)

1

นายวิทยา คามุณี

2

นายสุรศักดิ์ บุญเทียน

อาจารย์

3

นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร

อาจารย์

4

นางธวชินี ลาลิน

5

นางสาวอิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม

6

นางสาวโอกามา จ่าแกะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2551
2546
2528
2551
2546
2537
2535
2534
2562
2554
2545
2552
2547
2555
2551
2561
2549
2546
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ตาแหน่ง
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพการ
พัฒ นาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ก่อนเข้าสู่การทางานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาหรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาสังคม ซึ่งมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่และประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
2) ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบ
(2) มีความสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และวิพากษ์ปัญหาสังคม
3) ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา
(2) สามารถแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา โดยนาหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใน
องค์กรและกับบุคคลอื่น และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับชุมชนและท้องถิ่นได้
(2) มีภาวะความเป็นผู้นา
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้ภาษเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษา 2 ปี 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมี ระยะไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทาวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสังคม/ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนา
สังคม โดยทาการศึกษาวิจัยเป็นรายกลุ่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีรายงานที่ค้นคว้าวิจัยรวมทั้ง
นาเสนอในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากการทาวิจัย
2) แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการที่เรียนมาได้
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
5) ปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6) นาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
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5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ ที่ป รึกษาให้ คาแนะน านักศึกษา โดยให้ นักศึกษาเป็ นผู้เลื อกอาจารย์ที่ปรึกษาและหั วข้อที่
นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาวิชา/อาจารย์
อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
3) อาจารย์ประเมินผลจากรูปเล่มการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จัดให้มีการนาเสนอภายในระยะเวลาที่โปรแกรม
วิชาฯ กาหนด
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ทางานบริการชุมชนและสร้างความร่วมมือได้

เป็นนักพัฒนาที่คิดเป็น ประเมินผลการทางานทาง
สังคมได้

มีความรับผิดชอบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกาหนด
- ส่งเสริมให้มีการนาหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการคิด
วิเคราะห์ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา
- การปฏิบัติงานเดี่ยว/เป็นทีมในชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกาหนด
- ส่งเสริมให้มีการนาหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม
บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้างความ
รับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ของ
สมาชิกกลุ่ม
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- สร้างกิจกรรมประกอบบทเรียนนอกชั้นเรียน
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ฝึกการนาความรู้ในเชิงแนวคิดและทฤษฎีไปใช้ใน
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้รับผิดชอบและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนที่
เหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่ การ
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
สื่อสาร
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี องค์ความรู้
สารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
พลเมืองและพลโลก
โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ 2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
สุขภาพ
ปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของ สถานการณ์จริง
ตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
ประโยชน์ได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามทีด่ ี
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับ
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรม
มอบหมาย
สโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือกิจกรรมที่ 4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
สารสนเทศ
คณิตศาสตร์
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้
อย่างเหมาะสม
นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
ผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( = ความรับผิดชอบหลัก)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206

1.3

1.4

2.1



























2.3

2.4

2.5

3.1

4.1

5.1
















3.3




4.3

4.4

5.2





























5.3












4.2



















3.2










2.2

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

9001301
9001302
9001303
9001401
9001402
9001403
9001404

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

2.5

3.1

4.1

5.1








 


    





1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2



1.3

1.4

















2.1

2.2








2.ความรู้



2.3

2.4



3.2

3.3

4.2





4.3

4.4














5.3













5.2
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
เคารพกฎระเบียบ
1.3 เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อสังคม

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สร้างกฎกติกาที่เป็นธรรม
ต่อการอยู่ร่วมกัน
1.2 สอดแทรกในสาระวิชาที่
เรียน
1.3 เรียนรู้จากการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
1.4 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
1.5 การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์
2. ด้านความรู้
2.1 นาเสนอภาพรวมของสาระ
ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุป
ความรู้ใหม่แสดงความเชื่อมโยง
กับองค์ความรู้อื่นๆ รวมถึง
เทคนิคการนาไปใช้อย่างเป็น
ระบบ
2.2 มีกระบวนการเรียนการ
สอนหลากหลายรูปแบบ ตาม
คุณลักษณะสาระการเรียนรู้ เช่น
การใช้สื่อสารสนเทศ การเรียน
ด้วยการสาธิต การฝึกปฏิบัติการ
เทคนิคการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถอภิปรายถกเถียงในเชิง
วิชาการในชั้นเรียน
2.4 มอบหมายให้ผู้เรียนในการ
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางสังคม

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 นักศึกษาประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน
1.2 ประเมินผลโดยอาจารย์
ด้วยการสัมภาษณ์ทัศนคติ สังเกต
พฤติกรรมความสนใจของ
นักศึกษา

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎี
อย่างเป็นระบบ
2.2 มีความสามารถนาองค์
ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และ
วิพากษ์ปัญหาสังคม

2. ด้านความรู้
2.1 ประเมินจากผลงาน ผล
การเรียน ความสนใจระหว่างภาค
เช่นการนาเสนอรายงาน การสรุป
สาระการเรียนรู้ การสอบย่อย
2.2 ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียน การฝึกปฏิบัติงานใน
ชุมชน และสังคม
2.3 ประเมินโดยการสารวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
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มาตรฐานการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้
ที่เรียนมา
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
การพัฒนา โดยนาหลักการต่างๆ
มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 แนะนาและฝึกฝนการนา
หลักคิด ทฤษฎีมาใช้ได้เหมาะสม
กับปรากฏการณ์หรือประเด็น
ปัญหา
3.2 ฝึกฝนกระบวนการคิดริเริ่ม
อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
3.3 การมอบหมายงานการ
แก้ปัญหาจากประเด็นปัญหา
สังคมจากสถานการณ์จาลอง
3.4 จัดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริม
การการพัฒนาทักษะทางเชาว์
ปัญญา คิดวิเคราะห์ วิพากษ์
สังเคราะห์ความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ดา้ นต่างๆอย่างบูรณาการ
3.5 จัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถทางานเป็น
4.1 มอบหมายการทางานแบบ
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย กลุ่มย่อย หมุนเวียนตาแหน่งและ
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใน
บทบาทในกลุ่ม
องค์กรและกับบุคคลอื่น และมี
4.2 ใช้กระบวนการสอบแบบ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ สาธิต ฝึกการแก้ปัญหาจริงและ
ชุมชนและท้องถิ่นได้
สถานการณ์จาลอง โดยคานึงถึง
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นา
บทบาทความรับผิดชอบของ
4.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ สมาชิก
ได้รับมอบหมาย
4.4 สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างเหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากผลงาน
นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนด้วยโจทย์ที่แสดงถึงการ
ใช้เชาว์ปัญญา
3.3 ประเมินจากการ
ผลสัมฤทธิ์ของรายงานการ
ประกอบกิจกรรม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 การประเมินตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มโดยนักศึกษา สรุป
การประเมินตนเองโดยใช้หลัก
วิชาการ
4.2 สังเกตพฤติกรรมในการ
เรียนและประกอบกิจกรรม
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มาตรฐานการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 มีทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอรายงาน

กลยุทธ์การสอน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้
ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็นปัญหาทั้งสถานการณ์จริง
และจาลอง
5.2 มอบหมายงานที่ต้อง
สืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 มอบหมายงานที่ต้องใช้
ทักษะในการจัดระเบียบความคิด
การสื่อสารกับสังคมชุมชนอย่าง
เป็นระบบ

การประเมินผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
5.2 ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนเชิงสังเคราะห์และทักษะ
การสืบค้น
5.3 ประเมินจากกระบวนการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประกอบ
กิจกรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1









3.ทักษะ
ทางปัญญา

1.3

2.1

3.1




























2.2























































3.2
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กลุ่มวิชาแกน
2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
2531106 ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
2531107 วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน
2531209 สังคมวิทยาการพัฒนา
2531303 แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
2533903 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2533904 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2531203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
2532110 สุขภาวะสังคม
2532111 การสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ
2532201 ประชากรกับการพัฒนาสุขภาวะ
2532309 การพัฒนาแบบยั่งยืน

1.2

2.ความรู้

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1



1.3























3.1
















































3.2








2.2







2.1



3.ทักษะ
ทางปัญญา
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2533205 ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
2533304 การพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2533902 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
2534307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
2534901 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
2531208 ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ
2531305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
2532102 ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
2532104 คนชายขอบกับการพัฒนา
2532107 ทุนทางสังคม
2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
2532109 การกลายเป็นเมือง
2532204 สังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสุขภาวะ
2532209 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2532902 กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม

1.2






2.ความรู้

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2
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2533101 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ
2533102 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
2533309 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
2533402 องค์กรประชาสังคม
2533407 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม
2533901 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
2533905 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
2534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม
2534803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2534804 สหกิจศึกษา

1.2


2.ความรู้

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

 
 



 





 


  
   

37

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณี รายวิช าในหลั กสู ตรไม่มี การประเมิ น ผลเป็ นระดั บคะแนนให้ ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แทน โดยเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ภาคผนวก
ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) กาหนดแนวทาง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
2) ให้ อาจารย์ ผู้ ส อนรายงานผลการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ข องนั กศึ กษา (ตามที่ ป รากฏใน มคอ.5) ต่ อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ต่อไปนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
(2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชาว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
(3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
(4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านตาม
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ
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(5) วิธีอื่น ๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2562

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
และหลักสูตร
1.2 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
สอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.5 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.6 ส่ งเสริมและสนับ สนุน อาจารย์ให้ เพิ่มพูนความรู้ทางวิช าการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงานด้าน
วิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2) การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒ นาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒ นา
วิชาชีพอาจารย์การพัฒนาสังคม
3) การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้งานวิจัยและการเรียนการสอน
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4) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่ นๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน การวิจัย การเขียนบทความ
จากงานวิจัย การเขีย นตาราวิช าการ และการทาผลงานทางวิช าการการนาเสนอผลงานทางวิช าการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาสังคมวิทยา
5) สนั บ สนุน ให้ คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้า งนวัตกรรม หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
6) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทาง
วิชาการและคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน/ท้องถิ่น
2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาสังคมวิทยา
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และผลงานทางวิชาการ
5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564) ได้กาหนดแนว
ทางการบริหารงานและการดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาดาเนินการบริห าร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561
1.2 กาหนดให้ มีการจัดเนื้ อหาสาระของรายวิช าในหลักสู ตรให้ มีความครอบคลุมและทันสมัยก้าวทั น
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 ก าหนดให้ ห ลั ก สู ต รมี ก ารสื่ อ สาร เผยแพร่ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถเข้ าถึ ง และรั บ รู้
ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
1.4 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยระบบการรับนักศึกษา โดยกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษ าที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะ
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เรียนและมีเวลาเพียงพอเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้หาก
นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1.5 มีการกาหนดและประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกรับนักศึกษา และเมื่อเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรแล้วต้องมีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ มี
การให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้าน
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน ความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางาน
1.6 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทุกปีการศึกษา
1.7 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
1.8 จั ด ระบบการวางผู้ ส อนที่ คานึ งถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิช าที่ ส อน เพื่ อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
1.9 กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิด
ภาคเรียน
1.10 กาหนดให้ ผู้ส อนใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง กิจกรรมการเรียน
การสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และใช้ผลผลิตที่ได้จาการงานวิจัย
มาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น
1.11 จัดให้มีระบบการประเมิน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.12 กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
1.13 กาหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งกาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
1.14 หลักสูตรจะดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
1.15 จั ด ให้ มี ก ารส ารวจความพึ งพอใจต่ อ หลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษา และความพึ งพอใจต่ อ การบริห าร
หลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ
1.16 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา เช่น อัตราการสาเร็จการศึกษา
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ การมีงานทา นอกจากนั้นหลักสูตรบรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2. บัณฑิต
2.1 หลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาในระหว่ า งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
2.2 หลักสูตรจัดให้มีการประเมิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีการศึกษา
2.3 หลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารส ารวจภาวะการมี งานท าหรื อประกอบอาชีพ อิ ส ระของบั ณ ฑิ ต ภายใน 1 ปี
หลังจากสาเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา
2.4 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงสำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน พัฒ นำ
ประเทศ นโยบำยของรัฐ บำล และควำมต้องกำรกำลั งคนของตลำดแรงงำนและสั งคม ก่อนที่จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนาผลการประเมินไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
กาหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) เป็ น ไปตามข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
3.2.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่จะทาให้นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
3.2.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพื่อทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่นักศึกษา
3.2.3 หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนดและมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการกากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา โดย
ใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม
3.2.5 มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม
3.2.6 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทาระหว่างเรียน
3.2.7 หลั กสูตรและคณะจั ดให้ มี กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานและ
จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็จการศึกษา
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรกาหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตรากาลังของ
หลักสูตร และกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสั ม พัน ธ์กับ สาขาที่ เปิ ดสอน โดยเกณฑ์ การคัดเลื อกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบ และหลั กเกณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วม
ผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพื่อดาเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น
4.2.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อ าจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
4.2.2 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยดาเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง
4.2.3 กาหนดให้ มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจาหลั กสู ตร และคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
รายวิชา
4.2.4 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒ นานักศึกษาเพื่อ ให้
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การ
ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล
3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.4.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ พิเศษตามคาแนะนาของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้
อาจารย์ประจาทาหน้าที่สังเกตการสอนเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน
4.4.2 อาจารย์พิเศษ มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.4.3 อาจารย์พิเศษ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถดาเนินการได้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอด
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี
3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
4) อาจารย์ ผู้ ส อนในหลักสูตร มีคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้ มีประสบการณ์ การ
ทางาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
6) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสาขาวิ ช า คณะกรรมการวิ ช าการคณะ สภาวิ ช าการ และสภา
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไป ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน
ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้ สอดคล้อง
กัน และประชุมให้ คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ ตะแนนเกรดจะเป็ นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชรว่าด้วย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.3 การประเมิ น ผู้ เรี ย นวางแผนแนวทางการประเมิ น ผู้ เรีย น โดยพิ จ ารณาจากแผนที่ ก ระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผล การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน
มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอนโดย การบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้สอนโดย
การ บรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน
การนาเสนอ เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับ การบริหารหลักสูตร การพัฒ นาบุคลากร
การจัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
เพื่อให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่กาหนด
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร มีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.2.1 อาคารสถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบ่งเป็น
164 เครื่อง
1

2
3
4
5
6
7

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จานวน 2 ห้อง ได้แก่
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1
จานวน 24 เครื่อง
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2
จานวน 33 เครื่อง
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 33 เครื่อง
1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จานวน 33 เครื่อง
1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จานวน 16 ห้อง
(ห้องละ 1 เครื่อง)
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสานักงาน จานวน 25 เครื่อง
- ห้องสานักงาน จานวน 7 เครื่อง
- ผู้บริหาร จานวน 4 เครื่อง
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจานวน 14 เครื่อง
เครื่องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
กล้องถ่ายรูป
กล้องวีดีโอ
เครื่องพิมพ์ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์

1 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
13 เครื่อง

6.2.3 ห้องสมุด
หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี้
1) หนังสือ
(1) ภาษาไทย จานวน 4,573 ชื่อเรื่อง
(2) ภาษาอังกฤษ จานวน 821 ชื่อเรื่อง
2) วิจัย / วิทยานิพนธ์
(1) ภาษาไทย จานวน 1,204 ชื่อเรื่อง
(2) ภาษาอังกฤษ จานวน - ชื่อเรื่อง
3) วารสาร จานวน 10 ชื่อเรื่อง
4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน 120 รายการ
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(2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)
(2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(2.1.1) ACM Digital Library
(2.1.2) IEEE/IET Electronic Library (IEL)
(2.1.3) IGlibrary
(2.1.4) ebook.kpru.ac.th
(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
(2.2.1) Thai Digital Collection
(2.2.2) ProQuest Dissertations & Theses Global
(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
(2.3.1) Web of Science
(2.3.2) ProQuest Dissertation and Theses Global
(2.3.3) SpringerLink Journal
(2.3.4) American Chemical Society Journal (ACS)
(2.3.5) Emerald Management (EM92)
(2.3.6) Academic Search Complete (ASC)
(2.3.7) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
(2.3.8) Computer and Applied Sciences Complete (CASC)
(2.3.9) Science Direct
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มหาวิท ยาลั ย และคณะก าหนดให้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้แ ละสิ่ ง
สนั บ สนุ น ทางกายภาพที่ จ าเป็ น จากอาจารย์ผู้ ส อน เช่น อุป กรณ์ การเรียนการสอน ห้ องสมุ ด หนังสื อ ต ารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่/สถานที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์
6.3.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1. มหาวิทยาลัยสารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
6.4.2 มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกั บการประเมินคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์
6.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน
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7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5

(1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรอย่ างน้ อยร้อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ว มในการ 
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ หรือมาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิช า
(ถ้ามี)

















(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา









(4) จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการ 
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา









(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา









(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจั ดการเรีย นการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

















(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน 
การจัดการเรียนการสอน









(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง









(10) จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

-

-

-

-

-

(11) ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-

-



(13) นั ก ศึก ษาได้ รั บ เข้าร่ ว มกิจ กรรมส่ งเสริม การวิจัย และนวั ต กรรม
ครบถ้วนทุกคน

-

-







(14) นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัล และภาษาอังกฤษ

-

-

-

-
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อ นการสอนมี การประชุม ร่ว มกัน ของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิน การสอนโดยนั กศึกษาทุ กปลายภาคการศึกษา โดยส านัก ส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมิน ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ สาเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลั ง
สาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันที จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ห มวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ สั ง คม แบบแผนการใช้ ภ าษา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางวิ ช าการ หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
ศึ ก ษารู ป แบบข้ อ สอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษ เช่ น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรื อ อื่ น ๆ
ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็น ต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบใน
รูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้
สื่ อ สารได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง และฝึ กทั กษะการพู ด ภาษาจี น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ต่ างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การเขีย น การอ่ าน การเล่ าเรื่ องและอธิบ ายด้ว ยคาศัพ ท์ และส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับ
ชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
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9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิ ปั ญ ญาสากล การอนุ รั กษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้ น กรณี ศึก ษาพื้ น ที่ ภ าคเหนื อและ
กาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่ห ลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสื บค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่ งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง
การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลกเสมือน นา
โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและ
สังคม และแนวโน้มการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบ
สังคมและเศรษฐกิจโลก
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ การ
เข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการ
ความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒ นาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม สถานการณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2531105
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociology Theory
แนวคิด องค์ประกอบ พัฒ นาการของทฤษฎีสังคมวิทยา การนาไปใช้ ตั้งแต่ยุคคลาสสิคจนถึง
ปัจจุบันรวมถึงทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ โดยเน้นให้เห็นจุดเด่นของแต่ละทฤษฎี
2531106

ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Anthropology Theories
ความหมายและสาขาของมานุษวิทยา แนวคิ ดทฤษฎีมานุษยวิทยาตั้งแต่ยุคคลาสสิค ยุคสมัยใหม่
และยุคหลังสมัยใหม่
2531107

วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Local Cultural Economy
ศึกษานิยาม เหตุผลว่าทาไมวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบด้วยความเชื่อ จารีตประเพณี ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ฝังตัวอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ การเฉลิมฉลอง
งาน งานเทศกาล ศิลปะการแสดง ดนตรี งานฝีมือ วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ วิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
และการจั ดการวัฒ นธรรมมีความสั มพั น ธ์และส าคัญ ต่ อผลลั พ ธ์ทางเศรษฐกิจหรือการผลิ ต การกระจายและ
การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นได้อย่างไร
2531209

สังคมวิทยาการพัฒนา
3(3-0-6)
Sociology of Development
แนวความคิ ด ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความส าคั ญ และกระบวนการ ทางสั งคมวิ ท ยา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การท่องเที่ยว กีฬา สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตัวแบบของ
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์
2531303

แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and Theory
ส านั กคิ ด แนวคิด และทฤษฏี ด้ านการพั ฒ นาสั งคม การพั ฒ นาและการพั ฒ นาแบบบิ ด เบื อ น
การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก นโยบายสาธารณะ สวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม
มาตรฐานการครองชีพ ดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ
2533903

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Research Methodology
ก าหนดประเด็ น การวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม การสร้ า งกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย การ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย จัดทาโครงร่างการวิจัยและฝึกปฏิบัติการดาเนินการวิจัย
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รหัสวิชา
2533904

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics and Applied Computer for Social Science Research
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ทางสถิ ติ แ ละการประยุ ก ต์ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูป และการแปลผล
3594107

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคและ
ผู้ผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ รายได้ประชาชาติ นโยบายและมาตรการ ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2531203
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
3(2-2-5)
Local Wisdom and Knowledge Management for Innovation Invention
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นและ
การประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒ นาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ แนวคิดการจัดการความรู้
รูปแบบ และกระบวนการจัดการความรู้
2532110

สุขภาวะสังคม
3(3-0-6)
Social Well-Being
ความหมาย หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับสังคมสุขภาวะ เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมสุข
ภาวะในมิติต่างๆ บทเรียนและแนวทางการสร้างสุขภาวะในสังคมไทย
2532111

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Communication for Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร หลักการสร้างสื่อ การสร้างและประยุกต์ใช้
สื่อเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
2532201

ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Population and Social Development
ความหมายของประชากร แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประชากร แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คม
ความสัมพันธ์ของประชากรกับการพัฒนาสังคม ปัจจัยทางประชากร ผลกระทบของประชากรกับการพัฒนาสังคม
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รหัสวิชา
2532309

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ปรัชญา แนวคิด ความหมาย หลักการและพัฒนาการการพัฒนาแบบยั่งยืน การมีส่วนร่วมของ
องค์กรต่างๆ ที่มีต่อชุมชน แนวทางและวิธีการปฏิบัติแบบพึ่งตนเองในชุมชนอย่างยั่งยืน
2533205

ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
3(3-0-6)
Social Inequality and Poverty
แนวคิด ทฤษฎีความเหลื่อมล้าทาง ชั้นทางสังคม การแบ่งชนชั้น ชนและการเลื่อนชั้นทางสังคม
ความเหลื่อมล้าทางโครงสร้าง โอกาส และความขัดแย้ง การกระจายรายได้และความมั่งคั่ง ความยากจนรายได้
ความยากจนสัมพัทธ์ และความยากจนที่เป็นทางการ วัฒนธรรมและกาจัดความยากจน ความยากจนเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น นโยบายสาธารณะและความยากจน
2533304

การพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Well-being Development of Specific Group
แนวคิด ความหมาย ความส าคั ญ หลั กการการพัฒ นาสุ ขภาวะเพื่ อตอบสนองความต้องการ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะอัน ได้แก่ เยาวชน คนชรา คนพิการ ฯลฯ
2533902

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
English for Literature Reading on Social Sciences
เรีย นรู้คาศัพท์เฉพาะทางสังคมศาสตร์ ฝึกการอ่านวรรณกรรมทางสั งคมศาสตร์เบื้องต้นและ
นาไปใช้ในงานศึกษาปัญหาพิเศษ เรียนรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
2534307

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Policy and Strategic Plan for Social Development
ความหมาย ความสาคัญ หลักการแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ เครื่องมือในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒ นาสังคม เครื่ องมือในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมสาคัญในปัจจุบัน ความเหลื่อมล้า ความไม่เป็นธรรม การสร้างนโยบายสาธารณะและ
วางแผนการขับเคลื่อนสังคมในเชิงยุทธศาสตร์
2534901

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
English for Academic Writing on Social Sciences
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ การเขียนข้อความ บทคัดย่องานวิจัย และ
การเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการ
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3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2531206
วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Culture and Community Development
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาท ความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน และ
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและคติชนวิทยากับงานพัฒนาชุมชน
2531208

ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Family and Social Well being
ความหมาย ประเภท โครงสร้างและหน้าที่ สัมพันธภาพของครอบครัว ทฤษฎีครอบครัวและ
การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมที่ส่ งผลต่อสถานการณ์ ครอบครัว แนวโน้มเกี่ยวกับครอบครัว ปัญ หา
ครอบครัว ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ
2531305

การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Strengthening of Local Community Organization
ภารกิ จ วั ฒ นธรรม โครงสร้ า ง องค์ ป ระกอบ กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ แผนงานขององค์ ก ร
หลั กธรรมาภิบ าล การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม ศักยภาพของผู้ นา การบริห ารจัดการ ทรัพยากร การสื่ อสาร
การเครือข่าย การปฏิบั ติงาน ประสิท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล ตัวชี้วัด การติดตามและการประเมินผลขององค์กร
รวมทั้งกรณีตัวอย่างองค์กรภาครัฐ และหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้มแข็ง
2532102

ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
3(2-2-5)
Ethnicity and Development
ความเป็ น มาของแนวคิด และทฤษฎีช าติพันธุ์สั มพัน ธ์ การประกอบสร้างความเป็นชาติพัน ธุ์
ชาตินิยมและชาติพันธุ์ในกระบวนการสร้างชาติและวัฒนธรรมแห่งชาติ ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการอพยพและผู้ พลัด
ถิ่น แนวคิดและการปฏิบัติการเรื่องพหุวัฒนธรรม พหุชาติพันธุ์สัมพันธ์ และการข้ามชาติ ปฏิบัติการของ การสร้าง
และการข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การเมืองของชาติพันธุ์ และการเมืองเชิงอัตลักษณ์
2532104

คนชายขอบกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Marginalized People and Social Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะชายขอบ ปัญหาของคนชายขอบ วาทกรรมใน กระบวนการทาให้เป็นชาย
ขอบ การทาให้เป็นคนชายขอบจากกระบวนการสร้างรัฐชาติ การสร้างวัฒนธรรม แห่งชาติ และกระบวนการของ
การพัฒ นา ตั้งแต่ยุคและยุ คหลังอาณานิ คม รวมทั้งยุคของการพัฒ นาไปสู่ ความทันสมัย และยุคโพสต์โมเดิร์น
การศึกษาเรื่องคนด้อยโอกาส กระบวนการต่อรองของคนชายขอบใน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เช่น การ
สร้างวัฒนธรรมประชาชน การสร้างพื้นที่ทางสังคมใหม่ การนิยามตัวตนและการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ รวมทั้งการใช้
การเมืองในชีวิตประจาวัน
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2532107

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ทุนทางสังคม
3(3-0-6)
Social Capital
แนวคิ ด พื้ น ฐาน ความหมาย องค์ ป ระกอบ ระดั บ การวิ เคราะห์ แ ละหน้ าที่ ของทุ นทางสั งคม
ความสาคัญของทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและรูปแบบของทุนประเภทต่างๆ การพัฒนาและ
ผลลัพธ์ของทุนทางสังคม ด้านดีและด้านลบของทุนทางสังคม กรณี ศึ ก ษาทุ น ทางสั ง คมในประเทศอิตาลี และ
แนวโน้มของทุนทางสังคม
2532108

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Anthropology
พั ฒ นาการของแนวความคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา ทฤษฎี ท างมานุ ษ ยวิ ท ยาวั ฒ นธรรมและ
การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม ในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศน์และศาสนา
2532109

การกลายเป็นเมือง
3(3-0-6)
Urbanization
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเมือง ทฤษฎีและแบบจาลองกระบวนการกลายเป็นเมือง ปัญหา
พื้น ฐานของเมื อง ลั กษณะของสั งคมเมืองด้านนิเวศ การตั้งถิ่นฐาน ประชากร ค่านิยมและแบบแผนชีวิตของ
คนเมืองและรูปแบบของเมืองผลกระทบของการกลายเป็นเมือง
2532204

สังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Work and Social Development
ความหมาย ปรัชญา ประวัติความเป็นมาของงานสังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์ข องงานสังคม
สงเคราะห์ และการพั ฒ นาสั งคม จรรยาบรรณวิช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ รูป แบบการท างานสั งคมสงเคราะห์
กระบวนการทางาน เทคนิคและทักษะการทางานสังคมสงเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการทางานด้านสังคมสงเคราะห์
2532209

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
ศึกษาบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทฤษฎี และมุมมองเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการความรู้ การวางแผนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2532902

กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Process and Technique for Social Development
กระบวนการ เทคนิ ค วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ การท างานพั ฒ นาสั ง คม กระบวนการเรี ย นรู้
แบบมีส่วนร่วม วิธีการคิดรูปแบบต่างๆ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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2533101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ
3(3-0-6)
Social Problems and Well-being Development
ความหมาย ขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม ผลกระทบ
ของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน/สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะ วิธีดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
2533103

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Change
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของวาทกรรมการพัฒนา โลกาภิวัตน์ อัตลั กษณ์ เพศภาวะ กับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2533204

สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
3(3-0-6)
Community Socio-Economic Situation
สถานการณ์ ด้ านสั งคมเศรษฐกิ จในชุ มชน ปั ญ หาด้ านสิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิ จ สั งคม อั น เป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ปั ญ หาอั น เป็ น ผลที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในชุ ม ชนจากอดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น
แนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ
2533309

การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Literary Criticism
แนวคิ ด ความขั ดแย้ งทางชนชั้ น สตรีนิ ยม เพศวิถี มายาคติ การตี ตรา วาทกรรม ฝึ ก ปฏิ บั ติ
การอ่านวรรณกรรมเชิงวิพากษ์ ฝึกปฏิบัติการเขียนวรรณกรรมเชิงวิพากษ์
2533402

องค์กรประชาสังคม
3(3-0-6)
Civil Society Organizations
แนวคิด ความหมาย ความส าคั ญของประชาสั งคม องค์กรดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กร
ประชาสังคม ความหลากหลายขององค์กรประชาสังคม ทุนทางสังคมและองค์กรประชาสังคม องค์กรประชาสังคม
และนโยบายสาธารณะ
2533407

การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Network Building for Social Development
แนวคิดเชิงทฤษฎี การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการสื่อสาร และการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายกับการพัฒนาสังคม
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2533901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคม
3(2-2-5)
Research for Social Innovation Invention
บู ร ณาการความรู้ ด้ านการพั ฒ นาสั งคมและชุ ม ชนกั บ ศาสตร์อื่น และน าระเบี ยบวิธีวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์ไปใช้ใน การทางานวิจัยภาคสนามสู่การพัฒนานวัตกรรมสังคมที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเป็น
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่น
2533905

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Communication Innovation for Social Development
ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีสื่อในมิติทางสังคมวิทยา สื่อในโลกสมัยใหม่กับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มายาคติกับการสร้างภาพแทนความจริงในสื่อและการรู้ เท่าทันสื่อ การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมวลชนเพื่อการผลิตสื่อในงานพัฒนาชุมชนและสังคม
2534903

สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Seminar in Social Development Problems
สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงานพัฒ นาชุม ชนท้องถิ่น
สังคมในประเทศไทย ทั้งเชิงโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติ
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2534801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
2(90)
Preparation for Professional Experience Practice in Social Development
จัด ให้มีก ิจ กรรมเพื ่อ เตรีย มความพร้อ มของผู ้เ รีย นก่อ นออกฝึก ประสบการณ์ว ิช าชีพ ใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณ ลั กษณะที่ เหมาะสมกับ วิช าชีพ โดยเน้ น การฝึ กทั กษะขั้น พื้ น ฐานและระดั บสู งภาคปฏิ บัติ ในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
2534802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม
5(450)
Professional Experience Practice in Social Organizations
จั ดให้ นั กศึ กษาได้ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการพั ฒนาสั งคมองค์ การหรือหน่ วยงาน เพื่ อให้ ได้ รับ
ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาสังคมโดยให้นักศึ กษาเข้าไปใช้ชีวิตในท้องถิ่น จานวน 450
ชั่วโมงเพื่อทาการศึกษาท้องถิ่นนาผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา สร้างโครงการ และปฏิบัติงาน
การ
วางโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน การบริการ วิธีการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาของหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ ในท้องถิ่นนั้น
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2534803

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative Education
หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและเทคนิคการ
สมัครงานและการสั ม ภาษณ์ ความรู้ พื้น ฐานในการปฏิ บัติงานในสถานประกอบการ ความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกั บ
กฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนาเสนอผลงาน
โครงการ
2534804

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมในสถานประกอบการเสมื อ นเป็ น พนั ก งานของสถาน
ประกอบการในตาแหน่ งที่มีภ าระงานสอดคล้ องกับสาขาวิช า และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีห น้าที่
รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559)
กับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Social Development)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Social Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Social Development)
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Social Development)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Social Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Social Development)

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
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ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
“สร้างนักพัฒนาสังคมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรูส้ ู่ “สร้างนักพัฒนาสังคมที่มคี ุณธรรมจริยธรรมและสามารถบูรณาการองค์ความรู้
การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมและเป็นธรรม”
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ”

ปรับปรัชญาให้ชัดเจน
ขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
นักพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อใหผู้เรียนเป็นผูม้ ีที่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดเชิงทฤษฎี
ด้านการพัฒนาสังคม และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ บูรณาการ
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพัฒนาสังคมอย่างเป็น
องค์รวม

ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีจรรยาบรรณนักพัฒนาสังคมและสามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
2. มีความรู้และเข้าใจหลักการ/แนวคิดด้านการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ
3. สามารถวิเคราะห์ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
4. มีทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
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3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักพัฒนาสังคมที่มีทักษะความชานาญในด้านการวิจัย
ลุ่มลึกทางวิชาการ รอบรู้ สามารถใช้เทคนิคกระบวนการพัฒนาสังคม สามารถ
ประสานงาน บริหารจัดการและสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
94
24
27
36
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง

หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
85
24
30
24
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หลักสูตร
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociology Theory
แนวคิด องค์ประกอบ พัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยา การนาไปใช้ ตั้งแต่
ยุคคลาสสิคจนถึงปัจจุบันรวมถึงทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ โดยเน้นให้เห็นจุดเด่น
ของแต่ละทฤษฎี
2531106 ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Anthropology Theories
ความหมายและสาขาของมานุษวิทยา แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาตั้งแต่ยุค
คลาสสิค ยุคสมัยใหม่ และยุคหลังสมัยใหม่
2531209 สังคมวิทยาการพัฒนา
3(3-0-6) 2531209 สังคมวิทยาการพัฒนา
3(3-0-6)
Sociology of Development
Sociology of Development
แนวความคิดทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและกระบวนการ
แนวความคิดทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและกระบวนการ
ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การท่องเที่ยว กีฬา สิ่งแวดล้อม
ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การท่องเที่ยว กีฬา สิ่งแวดล้อม
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตัวแบบของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตัวแบบของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัตน์
ตามกระแสโลกาภิวัตน์

สาระที่ปรับปรุง
ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
และย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ
ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
และย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ
แยกรายวิชาทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาออกจาก
กัน
แยกรายวิชาทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาออกจาก
กัน
คงเดิม
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หมวดวิชาแกน
1553107 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Reading Academic English
ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและพัฒนา
ชุมชน สามารถเข้าถึงแห่งข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Writing Academic English
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ การเขียนข้อความ บทคัดย่องานวิจัย
และการเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและพัฒนา
ชุมชน
2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociology and Anthropology Theory
แนวคิด องค์ประกอบ พัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การนาไปใช้ ตั้งแต่ยุคคลาสสิคจนถึงปัจจุบันรวมถึงทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ โดย
เน้นให้เห็นจุดเด่นของแต่ละทฤษฎี
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2531303 แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and Theory
สานักคิด แนวคิดและทฤษฏีด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาและการพัฒนา
แบบบิดเบือน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก นโยบาย
สาธารณะ สวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม มาตรฐานการครองชีพ ดัชนี
ชี้วัดการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ
2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Research Methodology
ฝึกปฏิบัติการดาเนินการวิจยั การกาหนดประเด็นการวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย
การออกแบบการวิจัย และจัดทาโครงร่างการวิจัย
2533904 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
3(2-2-5)
เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics and Applied Computer for Social Science Research
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูปและ
การแปรผล
3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของผู้บริโภคและผู้ผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ รายได้ประชาชาติ
นโยบายและมาตรการ ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

ปรับชั่วโมงเป็นรายวิชา
ปฏิบัติ

คงเดิม
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2531303 แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and Theory
สานักคิด แนวคิดและทฤษฏีด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาและการพัฒนา
แบบบิดเบือน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก นโยบาย
สาธารณะ สวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม มาตรฐานการครองชีพ ดัชนี
ชี้วัดการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ
2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Research Methodology
ฝึกปฏิบัติการดาเนินการวิจยั การกาหนดประเด็นการวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย
การออกแบบการวิจัย และจัดทาโครงร่างการวิจัย
2533904 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
3(3-0-6)
เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics and Applied Computer for Research in Social Science
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูปและ
การแปรผล
3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของผู้บริโภคและผู้ผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ รายได้ประชาชาติ
นโยบายและมาตรการ ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ
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2531203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและชั่วโมง
เพื่อสร้างนวัตกรรม 3(2-2-5)
ปฏิบัติใหม่
Local Wisdom and Knowledge Management for Innovation
Invention
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ภูมิปญ
ั ญาของแต่ละ
ท้องถิ่นและการประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการความรู้ แนวคิดการจัดการความรู้ รูปแบบ และกระบวนการจัดการความรู้
2533902 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
English for Literature Reading on Social Sciences
เรียนรู้คาศัพท์เฉพาะทางสังคมศาสตร์ ฝึกการอ่านวรรณกรรมทาง
สังคมศาสตร์เบื้องต้นและนาไปใช้ในงานศึกษาปัญหาพิเศษ เรียนรู้การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
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วิชาเอกบังคับ
2531203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้
3(3-0-6)
Local Wisdom and Knowledge Management
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ภูมิปญ
ั ญาของ
แต่ละท้องถิ่นและการประยุกต์ภูมปิ ัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
กับการจัดการความรู้ การรวบรวม การเก็บ การใช้ และการกระจาย

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
2531107 วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้
Local Cultural Economy
เข้าใจบริบทชุมชนมาก
ศึกษานิยาม เหตุผลว่าทาไมวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบด้วยความเชื่อ จารีต ยิ่งขึ้น
ประเพณี ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ฝังตัวอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ การเฉลิมฉลอง งาน งานเทศกาล
ศิลปะการแสดง ดนตรี งานฝีมือ วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ วิทยุ ภาพยนตร์
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และการจัดการวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์และสาคัญต่อ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหรือการผลิต การกระจายและการบริโภคสินค้าและบริการ
การท่องเที่ยวตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นได้อย่างไร
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2532107 ทุนทางสังคม
3(3-0-6)
Social Capital
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ ระดับการวิเคราะห์ และหน้าที่
ของทุนทางสังคม ความสาคัญของทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทาง
สังคมและรูปแบบของทุนประเภทต่าง ๆ การพัฒนาและผลลัพธ์ของทุนทางสังคม
ด้านดีและด้านลบของทุนทางสังคม กรณีศึกษาทุนทางสังคมในประเทศอิตาลี
และแนวโน้มของทุนทางสังคม

สาระที่ปรับปรุง

ย้ายจากวิชาเอกบังคับ
ไปเป็นเอกเลือก

ปรับปรุงชื่อและ
คาอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ย้ายไปอยู่
หมวดเอกเลือก
ย้ายไปอยู่หมวดเอก
เลือก
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2531305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Strengthening Organizational Capacity of Local Community
ภารกิจ วัฒนธรรม โครงสร้าง องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับแผนงาน
ขององค์กร หลักธรรมาภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพของผู้นา
การบริหารจัดการ ทรัพยากร การสื่อสาร การเครือข่าย การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตัวชี้วัด การติดตามและการประเมินผลขององค์กร
รวมทั้งกรณีตัวอย่างองค์กรภาครัฐ และหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้มแข็ง
2533407 เครือข่ายทางสังคมและการสร้างเครือข่าย
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนา
Social Network and Developmental Process
แนวคิดเชิงทฤษฎี การสร้างและการรักษาเครือข่ายทางสังคม การสื่อสาร
ทางสังคมกับกระบวนการทางสังคมใหม่ และการประยุกต์ใช้เครือข่ายกับ
การพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
2534901 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
English for Academic Writing on Social Sciences
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ การเขียนข้อความ
บทคัดย่องานวิจัย และการเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการ
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สาระที่ปรับปรุง
2532309 การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6) คงเดิม
Sustainable Development
ปรัชญา แนวคิด ความหมาย หลักการและพัฒนาการการพัฒนาแบบยั่งยืน
การมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ทีม่ ีต่อชุมชน แนวทางและวิธีการปฏิบัติแบบ
พึ่งตนเองในชุมชนอย่างยั่งยืน
ย้ายไปอยู่หมวดเอก
เลือก

ย้ายไปอยู่หมวดเอก
เลือก
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2532309 การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ปรัชญา แนวคิด ความหมาย หลักการและพัฒนาการการพัฒนาแบบยั่งยืน
การมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ทีม่ ีต่อชุมชน แนวทางและวิธีการปฏิบัติแบบ
พึ่งตนเองในชุมชนอย่างยั่งยืน
2532902 กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Process and Technique for Social Development
กระบวนการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือการทางานพัฒนาสังคม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วิธีการคิดรูปแบบต่าง ๆ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
2533309 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Literary Criticism Social Sciences
หลักการแนวคิดเชิงวิพากษ์ ฝึกปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมและการเขียน
วรรณกรรมเชิงวิพากษ์
2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Seminar in Social Development Problems
สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมในประเทศไทยและอาเซียน ทั้งเชิงโครงสร้างและ
แนวทางปฏิบัติ โดยเน้นการศึกษาชุมชนตัวอย่างในท้องถิ่นและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ย้ายไปอยู่หมวดเอก
เลือก

2532110 สุขภาวะสังคม
3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกเลือกมา
Social Well-Being
เป็นเอกบังคับ
ความหมาย หลักการ แนวคิด ที่เกีย่ วข้องกับสังคมสุขภาวะ เครื่องมือใน
การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะในมิตติ ่าง ๆ บทเรียนและแนวทางการสร้างสุขภาวะ
ในสังคมไทย
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2533205 ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
3(3-0-6)
Social Inequality and Poverty
แนวคิด ทฤษฎีความเหลื่อมล้าทาง ชั้นทางสังคม การแบ่งชนชั้นชนและ
การเลื่อนชั้นทางสังคม ความเหลือ่ มล้าทางโครงสร้าง โอกาส และความขัดแย้ง
การกระจายรายได้และความมั่งคั่ง ความยากจนรายได้ ความยากจนสัมพัทธ์
และความยากจนที่เป็นทางการ วัฒนธรรมและกาจัดความยากจน ความยากจน
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น นโยบายสาธารณะและความยากจน
2533304 การพัฒนาสุขภาวะของกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Well-being Development of Specific Group
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ หลักการการพัฒนาสุขภาวะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอัน ได้แก่ เยาวชน คนชรา คนพิการ
ฯลฯ
2534307 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์
3(3-0-6) 2534307 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
เพื่อการพัฒนาสังคม
เพื่อการพัฒนาสังคม
Public Policy and Strategic Planning for Social Developments
Public Policy and Strategic Planning for Social Development

สาระที่ปรับปรุง
ย้ายจากวิชาเอกเลือกมา
เป็นเอกบังคับ ปรับชื่อ
และคาอธิบายใหม่
ย้ายจากวิชาเอกเลือกมา
เป็นเอกบังคับ

คงเดิม
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2533205 ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
3(3-0-6)
Social Inequality and Poverty
แนวคิด ทฤษฎีความเหลื่อมล้าทาง ชั้นทางสังคม การแบ่งชนชั้นชนและ
การเลื่อนชั้นทางสังคม ความเหลือ่ มล้าทางโครงสร้าง โอกาส และความขัดแย้ง
การกระจายรายได้และความมั่งคั่ง ความยากจนรายได้ ความยากจนสัมพัทธ์
และความยากจนที่เป็นทางการ วัฒนธรรมและกาจัดความยากจน ความยากจน
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น นโยบายสาธารณะและความยากจน
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2532111 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Communication for Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร หลักการสร้างสื่อ การ
สร้างและประยุกต์ใช้สื่อเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
2532201 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Population and Social Development
ความหมายของประชากร แนวคิดเกี่ยวกับประชากร แนวคิดเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาสั งคม ความสั ม พั น ธ์ข องประชากรกั บ การพั ฒ นาสั งคม ปั จ จั ย ทาง
ประชากร ผลกระทบของประชากรกับการพัฒนาสังคม

ย้ายจากวิชาเอกเลือกมา
เป็นเอกบังคับ ปรับชื่อ
และคาอธิบายใหม่
คงเดิม
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ความหมาย ความสาคัญ หลักการแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะ
และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เครื่องมือในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
พัฒนาสังคม เครื่องมือในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สังคมสาคัญในปัจจุบัน ความเหลือ่ มล้า ความไม่เป็นธรรม การสร้างนโยบาย
สาธารณะและวางแผนการขับเคลือ่ นสังคมในเชิงยุทธศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
ความหมาย ความสาคัญ หลักการแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะ
และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เครื่องมือในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
พัฒนาสังคม เครื่องมือในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สังคมสาคัญในปัจจุบัน ความเหลือ่ มล้า ความไม่เป็นธรรม การสร้างนโยบาย
สาธารณะและวางแผนการขับเคลือ่ นสังคมในเชิงยุทธศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง
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สาระที่ปรับปรุง
ตัดออก
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หมวดวิชาเอกเลือก
2531201 สิทธิ เสรีภาพ กับการพัฒนา
3(3-0-6)
Rights Freedom and Community Development
ความหมาย ประเภท พัฒนาการและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิใน
สังคมไทย สิทธิทางสังคมในประเทศไทย บทบาทของประเทศไทยกับสิทธิใน
ระดับสากล สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยในปัจจุบัน แนวทางและบทบาทใน
การส่งเสริมพัฒนาสิทธิเสรีภาพในงานพัฒนาชุมชน
2531205 พุทธเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Buddhist economics
ความแตกต่างระหว่างกระบวยทัศน์ ความหมาย แนวคิดและหลักการ
ของพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก การผลิต การบริโภค
การกระจายสินค้า และการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาสังคม และการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5) 2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Culture for Community Development
Culture and Community Development
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท ความสาคัญของวัฒนธรรมกับการพัฒนา
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท ความสาคัญของวัฒนธรรมกับการพัฒนา

ตัดออกเนื่องจากเนื้อหา
เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน
คงเดิม
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ชุมชนและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและคติชนวิทยากับงาน
พัฒนาชุมชน
2531208 ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ
3(3-0-6) ปรับชือ่ วิชาใหม่เป็น
Family and Social Well being
ครอบครัวและการสร้าง
ความหมาย ประเภท โครงสร้างและหน้าที่ สัมพันธภาพของ
สังคมสุขภาวะ
ครอบครัว ทฤษฎีครอบครัวและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อสถานการณ์ครอบครัว แนวโน้มเกี่ยวกับครอบครัว ปัญหาครอบครัว ครอบครัว
และการสร้างสังคมสุขภาวะ
ตัดออก
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ชุมชนและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและคติชนวิทยากับงาน
พัฒนาชุมชน
2531208 สังคมวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
Sociology of Family
ความหมาย ประเภท โครงสร้างและหน้าที่ สัมพันธภาพของครอบครัว
ทฤษฎีครอบครัวและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ครอบครัว แนวโน้มเกีย่ วกับครอบครัว ปัญหาครอบครัว นโยบายทาง
สังคมที่มีผลต่อครอบครัว
2531302 ภาวะผู้นาและพลวัตกลุ่ม
3(3-0-6)
Leadership and Group Dynamics
แนวคิดเชิงทฤษฎีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ และการคิดเชิงยุทธศาสตร์
ประเภทของผู้นา ภาวะผู้นา ทีมงาน การบริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจ
เป้าหมาย วิธีการ แนวคิด และทรัพยากร ปัญหาการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารแผนงานและโครงการ การเขียนโครงการ การประชุมเวทีประชาคม
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรชุมชนท้องถิ่น การปฏิบัติการขององค์กร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ และการติดตามประเมินผล การสะท้อนกลับ

2531305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกบังคับ
Strengthening Local Community Organization
มาเป็นเอกเลือก
ภารกิจ วัฒนธรรม โครงสร้าง องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับแผนงาน
ขององค์กร หลักธรรมาภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพของผู้นา
การบริหารจัดการ ทรัพยากร การสื่อสาร การเครือข่าย การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตัวชี้วัด การติดตามและการประเมินผลขององค์กร
รวมทั้งกรณีตัวอย่างองค์กรภาครัฐ และหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้มแข็ง
2532104 คนชายขอบกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Marginalized People and Social Development
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2532101 งานพัฒนากับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Development Thai Politics and Thai Local Government
แนวคิด ทฤษฎีการเมืองการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการ
ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครอง
ท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อานาจ รูปแบบ ปัญหาและผลการกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม การประสานงาน การจัดและการดาเนินงานระหว่างองค์การ
ในชุมชนระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์การท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง โดยเน้นองค์การท้องถิ่นไทย และความสัมพันธ์ขององค์การท้องถิ่นไทย
กับการเปลีย่ นแปลงสังคมไทยปัจจุบัน รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สาระที่ปรับปรุง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะชายขอบ ปัญหาของคนชายขอบ วาท
กรรมใน กระบวนการท าให้ เป็ น ชายขอบ การท าให้ เ ป็ น คนชายขอบจาก
กระบวนการสร้างรัฐชาติ การสร้างวัฒนธรรม แห่งชาติ และกระบวนการของการ
พัฒนา ตั้งแต่ยุคและยุคหลังอาณานิคม รวมทั้งยุคของการพัฒนาไปสู่
ความ
ทันสมัย และยุคโพสต์โมเดิร์น การศึกษาเรื่องคนด้อยโอกาส กระบวนการต่อรอง
ของคนชายขอบใน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม เช่ น การสร้ า ง
วัฒ นธรรมประชาชน การสร้า งพื้ น ที่ ท างสั งคมใหม่ การนิ ย ามตั ว ตนและการ
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ รวมทั้งการใช้การเมืองในชีวิตประจาวัน
2532107 ทุนทางสังคม
3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกบังคับ
Social Capital
มาเป็นเอกเลือก
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ ระดับการวิเคราะห์ และหน้าที่
ของทุนทางสังคม ความสาคัญของทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทาง
สังคมและรูปแบบของทุนประเภทต่าง ๆ การพัฒนาและผลลัพธ์ของทุนทางสังคม
ด้านดีและด้านลบของทุนทางสังคม กรณีศึกษาทุนทางสังคมในประเทศอิตาลี และ
แนวโน้มของทุนทางสังคม
ตัดรายวิชาออก

75
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Anthropology
พัฒนาการของแนวความคิดทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม ในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระบบนิเวศน์และศาสนา
2532109 การกลายเป็นเมือง
3(3-0-6)
Urbanization
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเมือง ทฤษฎีและแบบจาลองกระบวนการ
กลายเป็นเมือง ปัญหาพื้นฐานของเมือง ลักษณะของสังคมเมืองด้านนิเวศ การตั้ง
ถิ่นฐาน ประชากร ค่านิยมและแบบแผนชีวิตของคนเมืองและรูปแบบของเมือง
ผลกระทบของการกลายเป็นเมือง
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2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6) คงเดิม
Cultural Anthropology
พัฒนาการของแนวความคิดทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม ในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระบบนิเวศน์และศาสนา
2532109 การกลายเป็นเมือง
3(3-0-6) คงเดิม
Urbanization
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเมือง ทฤษฎีและแบบจาลองกระบวนการ
กลายเป็นเมือง ปัญหาพื้นฐานของเมือง ลักษณะของสังคมเมืองด้านนิเวศ การตั้ง
ถิ่นฐาน ประชากร ค่านิยมและแบบแผนชีวิตของคนเมืองและรูปแบบของเมือง
ผลกระทบของการกลายเป็นเมือง
ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ

2532201 ประชากรกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Population and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรกับการพัฒนาในด้าน

ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ

ย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ
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2532110 สุขภาวะสังคม
3(3-0-6)
Well Being
ความหมาย หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับสังคมสุขภาวะ เครื่องมือใน
การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะในมิตติ ่าง ๆ บทเรียนและแนวทางการสร้างสุขภาวะ
ในสังคมไทย
2532111 การสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Communication for Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการสือ่ สาร บทเรียน
แนวทางและการประยุกต์ใช้การสือ่ สารเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสังคม
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2532204 สังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Work and Social Development
ความหมาย ปรัชญา ประวัติความเป็นมาของงานสังคมสงเคราะห์
ความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ รูปแบบการทางานสังคมสงเคราะห์ กระบวนการทางาน เทคนิค
และทักษะการทางานสังคมสงเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการทางานด้านสังคมสงเคราะห์

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และเพิ่ม
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
จาก 3(3-0-6) เป็น
3(2-2-5)
ตัดออก

ตัดออก

2532902 กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
3(3-0-6) ปรับจากวิชาเอกบังคับ
Process and Technique for Social Development
เป็นเอกเลือก
กระบวนการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือการทางานพัฒนาสังคม
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เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กฎหมาย ตลอดจนศึกษาผลกระทบของการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้มประชากร ผลกระทบต่อการวางแผนการพัฒนา
ประเทศ
2532204 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
Social Welfare and Social Work
ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงค์และความสาคัญ รูปแบบ
ลักษณะ ของกระบวนการบริการทางสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ เพือ่ สนอง
ความต้องการของสังคม ความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์กับงานสวัสดิการ
สังคม วิวัฒนากรของการสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของ
ไทย โดยเปรียบเทียบกับงานสวัสดิการของต่างประเทศ งานสังคมสงเคราะห์ใน
ประเทศไทย บทบาท หน้าที่ และขอบเขตการให้บริการ ความจาเป็นของวิชาชีพที่
มีต่อสังคม ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม
2532207 สังคมเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sufficiency Economy
ปรัชญา ความหมาย แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีอนาธิปัตย์
นิยม วิถีการผลิตแบบเอเชีย ระบบสังคม วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐศาสตร์กระแส
หลัก เศรษฐศาสตร์ชุมชน การเพิม่ พลังให้ชุมชน การพึ่งตนเอง กองทุนชุมชน
2532210 ความเท่าเทียมทางเพศ
3(3-0-6)
Gender equality
ความหมายเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ แบบแผนของความเหลื่อมล้า
ทางเพศ สิทธิและเสรีภาพ ขบวนการสิทธิพลเมือง ขบวนการสิทธิสตั รี สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไทยในปัจจุบัน สิทธิและเสรีภาพในการพัฒนาสังคม
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สาระที่ปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วิธีการคิดรูปแบบต่างๆ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6) 2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายวิชา
Social and Cultural Change
Social and Cultural Change
ให้สอดคล้องกับการปรับ
นิยาม ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีการ หลักสูตร
วิวัฒนาการของมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของวาทกรรมการพัฒนา
วัฒนธรรม วาทกรรมการพัฒนา อัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล/ชุมชนในกระแส
โลกาภิวตั น์ อัตลักษณ์ เพศภาวะ กับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ความเปลีย่ นแปลง รวมถึงวิธีวิทยาของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
2532209 การพัฒนามนุษย์
3(3-0-6) 2532209 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Human Development
Human Resource Development
องค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัตดิ ้านการพัฒนามนุษย์ ทั้งใน
ศึกษาบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร
ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนงาน ชุมชน และสังคม นโยบายและโครงการที่ มนุษย์โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทฤษฎี และมุมมองเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนามนุษย์
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ
จัดการความรู้ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม่
3(3-0-6)
ตัดออกเพราะซ้าซ้อนกับ
The Development of Group and Individual Competence
รายวิชาการพัฒนา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการพัฒนาบุคคล
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และกลุม่ อุดมการณ์ คุณธรรม สาหรับนักพัฒนา วิธกี ารให้สมาชิกในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม
การพัฒนากลุ่ม การปฏิบตั ิงานเป็นกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนหลักการและวิธีการ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
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สาระที่ปรับปรุง
ตัดออกเพราะซ้าซ้อนกับ
รายวิชาองค์กรชุมชน

ตัดออกเพราะซ้าซ้อนกับ
รายวิชาการวิจัยเชิง
พื้นที่เพื่อการพัฒนาสุข
ภาวะ
2533407 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Network Building for Inventing Social Innovation
แนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมทางสั ง คมใน
การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เครือข่ายกับการพัฒนาสังคม

ปรับปรุงชื่อและ
คาอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

2533101 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ
3(3-0-6) ปรับชื่อและคาอธิบาย
Social Problems and Well-being Development
ใหม่
ความหมาย ขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์
ปั ญ หาสั งคม ผลกระทบของปั ญ หาสั งคมที่ มี ต่ อ บุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน/สั งคมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาสุขภาวะ วิธีดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
3(3-0-6)
ตัดออก
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2532306 การพัฒนาองค์กรชุมชน
3(3-0-6)
Development of Community Organization
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภทขององค์กรชุมชนใน
การบริหารงานและการพัฒนาองค์กรชุมชน การดาเนินงานและเทคนิค ของ
องค์กรชุมชนในประเทศไทยปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน จริยธรรมใน
การดาเนินงาน
2532901 เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3(2-2-5)
Technique and Method of Data Collection
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาชุมชน
2533407 เครือข่ายทางสังคมและการสร้างเครือข่าย
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนา
Social Network and Developmental Process
แนวคิดเชิงทฤษฎี การสร้างและการรักษาเครือข่ายทางสังคม การสื่อสาร
ทางสังคมกับกระบวนการทางสังคมใหม่ และการประยุกต์ใช้เครือข่ายกับ
การพัฒนาสังคม
2533101 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
Social Problems
ความหมาย ขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์
ปัญหาสังคม ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุม่ ชุมชน/สังคมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิธีดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
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สาระที่ปรับปรุง

2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
3(3-0-6) คงเดิม
Community Socio-Economic Situation
สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
ปรับคาอธิบายและย้าย
ไปอยู่ในเอกบังคับ
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ความเป็นมาของมานุษยวิทยาประยุกต์ การนาทฤษฎีและวิธีการทาง
มานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
3(3-0-6)
Community Socio-Economic Situation
สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
2533304 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Development for Special Group
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ หลักการ จิตวิทยาการพัฒนา และ
เทคนิควิธีการบุคคลกลุม่ เป้าหมายเฉพาะอัน ได้แก่ เยาวชน คนชรา คนพิการการ
จัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการ นโยบายและแผนพัฒนา ปัญหาและการ
แก้ไข หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องหลักธรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนา
2533308 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
3(3-0-6)
Social Entrepreneurship
ความหมาย แนวคิดเกีย่ วกับผู้ประกอบการทางสังคม ทักษะด้านภาวะผู้นา
การบริหารจัดการและการตลาด การสร้างกลยุทธ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน/
สังคม

ตัดออก

2533309 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Literary Criticism Social Sciences
แนวคิดความขัดแย้งทางชนชั้น สตรีนิยม เพศวิถี มายาคติ การตีตรา
วาทกรรม ฝึกปฏิบัติการอ่านวรรณกรรมเชิงวิพากษ์ ฝึกปฏิบัติการเขียน
วรรณกรรมเชิงวิพากษ์

ปรับปรุงคาอธิบายวิชา
ให้สอดคล้องกับการปรับ
หลักสูตรและปรับจาก
เอกบังคับเป็นเอกเลือก
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2533402 องค์กรประชาสังคม
3(3-0-6) คงเดิม
Civil Society Organizations
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญของประชาสังคม องค์กรดัชนีชี้วัดความ
เข้มแข็งขององค์กรกรประชาสังคม ความหลากหลายขององค์กรประชาสังคม
ทุนทางสังคมและองค์กรประชาสังคม องค์กรประชาสังคมและนโยบายสาธารณะ
ตัดออก
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2533402 องค์กรประชาสังคม
3(3-0-6)
Civil Society Organizations
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญของประชาสังคม องค์กรดัชนีชี้วัดความ
เข้มแข็งขององค์กรกรประชาสังคม ความหลากหลายขององค์กรประชาสังคม
ทุนทางสังคมและองค์กรประชาสังคม องค์กรประชาสังคมและนโยบายสาธารณะ
2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Political Sociology and Government
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของสังคมวิทยาการเมือง
การปกครอง การเมืองการปกครองในฐานะที่เป็นสถาบันสังคม วัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองของกลุ่มชนต่างๆ ระบบความสัมพันธ์ทางการเมือง
การปกครอง การจัดองค์การทางการเมืองการปกครองในแบบอรูปนัยและรูปนัย
ลักษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง คุณภาพ
ประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนา สถาบันการเมืองการปกครอง เป้าหมายสูงสุดของ
สังคม (Social Ultimate Goals) ในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนา
สังคมระดับชาติ
2533901 หลักและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
Principle and Qualitative Data Analysis Technique
แนวคิด หลักการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบการ
เชื่อถือได้ของข้อมูลการพรรณนาวิเคราะห์ตลอดจนการนาเสนอผลการวิเคราะห์

2533901 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคม
3(2-2-5)
Research for Social Innovation Invention
บูรณาการความรูด้ ้านการพัฒนาสังคมและชุมชนกับศาสตร์อนื่ และนา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ไปใช้ในการทางานวิจัยภาคสนามสูก่ ารพัฒนา
นวัตกรรมสังคมทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่น
2533905 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Communication Innovation for Social Development
ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีสอื่ ในมิติทางสังคมวิทยา สื่อในโลกสมัยใหม่กับ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มายาคติกบั การสร้างภาพแทนความจริงในสือ่ และการ

ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

เปิดใหม่ เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและ
ผู้เรียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
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สาระที่ปรับปรุง
ทางานด้านการพัฒนาได้
ตัดออก

ตัดออก

ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา และ
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเอก
บังคับ
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2534306 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน
3(3-0-6)
Community Education Techniques
แนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการให้การศึกษาเพื่อการดารงชีวิต
ในชุมชน การฝึกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ
การเปลีย่ นแปลงเจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคการให้
การศึกษาชุมชน
2534303 การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Social Development
วิเคราะห์รูปแบบวิธดี าเนินงานของการพัฒนาสังคมในประเทศ และ
ต่างประเทศ การจัดตั้งองค์การ การวางแผน และการบริหารงานพัฒนาสังคมของ
ประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
2534304 เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการดารงชีวติ ในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Appropriate Technology for Local Life
ความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดารงชีวิต
การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การ
นาพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่นเพื่อการดารงชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
2534308 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
3(2-2-5)
Seminar and Training Organization
ความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการอบรมและสัมมนา วิธกี ารคัดเลือก
รูปแบบ และวิธีการอบรมและสัมมนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนวิธีการ
จัดการการประเมินผลโครงการอบรมและสัมมนา
2534902 การวิจัยภาคสนาม
3(2-2-5)
Field Research

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
รู้เท่าทันสื่อ การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมวลชนเพื่อการผลิตสื่อในงานพัฒนาชุมชนและสังคม

ตัดออกเพราะรายวิชา
ซ้าซ้อนกับสัมมนาปัญหา
การพัฒนาสังคม
ตัดออกเพราะรายวิชา
ซ้าซ้อน
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ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม สรุปเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ตามรูปแบบการ

สาระที่ปรับปรุง
ตัดออก

ตัดออก
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วิจัย
2534309 การประเมินผลกระทบทางสังคม
3(3-0-6)
Social Impact Assessments
ความหมาย หลักการ แนวคิด ที่มา ความสาคัญของการประเมิน
ผลกระทบ รูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสังคม บทเรียน
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสังคม
3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Economics
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิน่ และชุมชน ศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต
การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบ แรงงาน การการ
กระจายรายได้ในระดับท้องถิ่น และการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564

2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
3(2-2-5) ปรับจากเอกบังคับเป็น
Seminar in Social Development Problems
เอกเลือก
สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมในประเทศไทยและอาเซียน ทั้งเชิงโครงสร้างและ
แนวทางปฏิบัติ โดยเน้นการศึกษาชุมชนตัวอย่างในท้องถิ่นและภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2532102 ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Ethnicity and Development
ความเป็นมาของแนวคิด และทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธ์ การประกอบสร้าง
ความเป็นชาติพันธุ์ ชาตินิยมและชาติพันธุ์ในกระบวนการสร้างชาติและวัฒนธรรม
แห่งชาติ ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการอพยพและผู้ พลัดถิ่น แนวคิดและการปฏิบัติการ
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
เรื่องพหุวัฒนธรรม พหุชาติพันธุ์สัมพันธ์ และการข้ามชาติ ปฏิบัติการของ
การสร้างและการข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การเมืองของชาติพันธุ์
และการเมืองเชิงอัตลักษณ์

สาระที่ปรับปรุง

2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90) คงเดิม
การพัฒนาสังคม
Preparation for Professional Experience practice in Social
Development
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง
ภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม

2534802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาสังคม
5(450)
Professional Experience practice in Social Development
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาองค์กรภาครัฐ เอกชน
และชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน
จานวน 450 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา สร้างโครงการ
และการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ตลอดจนการย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ

2534802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาสังคม
5(450) คงเดิม
Professional Experience practice in Social Development
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาองค์กรภาครัฐ เอกชน
และชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน
จานวน 450 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา สร้างโครงการ
และการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ตลอดจนการย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ

2534803 การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation

1(45) 2534803 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education

1(45) คงเดิม
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หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
การพัฒนาสังคม
Preparation for Professional Experience practice in Social
Development
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง
ภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
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หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา
ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและ
ระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ จริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การเขียนรายงานโครงการและการนาเสนอผลงานโครงการ
2534804 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผนู้ ิเทศงาน
การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา
ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและ
ระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ จริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การเขียนรายงานโครงการและการนาเสนอผลงานโครงการ
2534804 สหกิจศึกษา
6(540) คงเดิม
Cooperative Education
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผนู้ ิเทศงาน
การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

..................................................................................
เพื่อให้กำรจัดกำรระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552
และมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
อำศัยอำนำจควำมในมำตรำ 18 (2) แห่ งพระรำชบัญญั ติมหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ในครำวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ ำ “ข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
ใหม่ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 3 บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกำศ คำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังนี้หรือที่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๓ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับ
อนุปริญญำและปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๔ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับ
อนุปริญญำและปริญญำตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
“สภำมหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
“สภำวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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“อธิกำรบดี”
หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
“คณะ”
หมำยควำมว่ำ คณะที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
รำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรและที่จัดตั้งขึ้นตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
“สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ” หมำยควำมว่ำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
“งำนทะเบียนและประมวลผล” หมำยควำมว่ำ งำนหนึ่งในสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯที่
รับผิดชอบด้ำนทะเบียนและกำรประมวลผล
“คณบดี”
หมำยควำมว่ำ คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อำนวยกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
“ประธำนโปรแกรมวิชำ” หมำยควำมว่ำ บุ ค คลที่ ม หำวิ ท ยำลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
ประธำน
ในกำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมวิชำ
“อำจำรย์ที่ปรึกษำ”
หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่
เป็ น ที่ ป รึ ก ษำดู แ ล สนั บ สนุ น ทำงด้ ำนวิช ำกำร วิ ธีก ำรเรี ย น ควบคุ ม แผนกำรเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในกำร
ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน
“นักศึกษำ”
หมำยควำมว่ำ นั ก ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ ำ ต รี ข อ ง
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร
“กำรศึกษำภำคปกติ”
หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำในเวลำรำชกำร
“กำรศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำอื่น ๆ นอกเหนื อจำก
กำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ
“นักศึกษำภำคปกติ”
หมำยควำมว่ำ นักศึกษำที่จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนใน
เวลำ
รำชกำร
“บุคลำกรประจำกำร”
หมำยควำมว่ำ บุ คค ล ที่ ก ำลั ง ป ฏิ บั ติ งำน ทั้ งสั งกั ด
ภำครัฐบำล
หรือเอกชน โดยไม่จำกัดอำชีพ
“นักศึกษำภำคพิเศษ”
หมำยควำมว่ำ นักศึ กษำที่เข้ ำศึกษำตำมโครงกำรจัด
กำรศึกษำสำหรับบุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.) หรือโครงกำรอื่ นที่มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนที่
นอกเหนือจำกกำรศึกษำภำคปกติ
“ภำคกำรศึกษำ”
หมำยควำมว่ำ ภำคกำรศึกษำปกติในระบบทวิภำคโดย
1 ปี กำรศึกษำแบ่งออกเป็ น 2 ภำคกำรศึกษำปกติโดย 1 ภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15
สัปดำห์ ซึ่งมหำวิทยำลัยอำจจัดให้มีกำรศึกษำภำคฤดูร้อนสมทบภำคกำรศึกษำปกติด้วยก็ได้
“ภำคกำรศึกษำถัดไป” หมำยควำมว่ำ ภำคกำรศึกษำที่ถัดจำกภำคกำรศึกษำที่
นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำนั้นไว้ โดยรวมภำคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร” หมำยควำมว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
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“กรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2552
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีได้ 2 รูปแบบ คือ กำรศึกษำภำคปกติ
และกำรศึกษำภำคพิเศษ ดังนี้
กำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ และเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
กำรจัดกำรศึกษำภำคพิเศษ ต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และให้
มีสัดส่วนกำรลงทะเบียนและจำนวนหน่วยกิตสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ โดยควำมเห็นชอบของ
สภำมหำวิทยำลัย
ข้ อ ๗ กลุ่ ม หลั ก สู ต รและโครงสร้ ำ งหลั ก สู ต รของแต่ ล ะสำขำวิ ช ำ ให้ เป็ น ไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร
ข้อ ๘ กำรกำหนดรำยวิชำ กำรคิดหน่วยกิต และระยะเวลำกำรศึกษำ
๘.1 กำหนดให้รำยวิชำในแต่ละกลุ่มวิชำ ประกอบด้วย รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จำนวน
หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงบรรยำย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจำนวนชั่วโมงศึกษำด้วยตัวเอง
กำรกำหนดรหัสรำยวิชำวรรคแรก ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย
๘.2 กำรคิดหน่วยกิต และกำรกำหนดจำนวนหน่วยกิต และระยะเวลำในกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ข้อ ๙ กำรลงทะเบียน ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำในแต่ละภำคกำรศึกษำ
โดยให้คณะดำเนินกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำให้แก่นักศึกษำเพื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษำ ตลอดจน
แนะแนวกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ และให้นักศึกษำถือปฏิบัติตำมข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๙.1 กำรลงทะเบีย นของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
๙.1.1 นักศึกษำภำคปกติให้ลงทะเบียนตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่ วยกิต ต่อภำคกำรศึกษำ และสำหรับ
ภำคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจำเป็นต้องลงทะเบียนมำกกว่ำที่
กำหนด
ให้อธิกำรบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยกำรเห็นชอบของประธำนโปรแกรมวิชำ และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ
(2) ไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำภำคพิเศษ ยกเว้นเป็น
กำรลงทะเบียนเรียนร่วมในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่จะสำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภำคกำรศึกษำนั้น
ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต กำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัย เกี่ยวกับกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี กำรศึกษำภำคพิเศษ
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(3) ไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนกำร
ศึกษำ ในช่วงระยะเวลำที่กำลั งออกฝึกประสบกำรณ์ วิช ำชีพ หรือสหกิจศึกษำ ยกเว้นกำรลงทะเบียนภำค
กำรศึกษำสุดท้ำยให้ลงทะเบียนกับนักศึกษำภำคพิเศษได้
๙.1.2 นักศึกษำภำคพิเศษให้ลงทะเบียนตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ ในกรณีที่มี
เหตุผ ลและควำมจ ำเป็ นต้องลงทะเบี ย นมำกกว่ำที่กำหนด ให้ อธิกำรบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยกำรเห็ นชอบของ
ประธำนโปรแกรมวิชำ และคณบดี
(2) นั ก ศึก ษำต้ องขออนุ ญ ำตจำกอธิกำรบดี ห รือผู้ ที่ รับ มอบหมำยจำก
อธิกำรบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมจำกแผนกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่มีกำรลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจศึกษำ ที่ใช้เวลำฝึกหรือปฏิบัติงำนในวันเวลำรำชกำรได้ เฉพำะ
ในกรณีที่เป็นกำรเรียนในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยเท่ำนั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรและขั้นตอนที่มหำวิทยำลัย
กำหนด
(3) มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำ
ภำคปกติ
๙.2 นั กศึกษำที่ต้องกำรเพิ่มรำยวิชำเรียนและได้รับ อนุ ญ ำตจำกอธิกำรบดีแล้ ว ให้
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลำเรียนไม่ซ้ำซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ ตำมข้อ
๙.1.1
หรือข้อ ๙.1.2 แล้วแต่กรณี
๙.3 กำรลงทะเบี ย นรำยวิ ช ำจะสมบู รณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ช ำระค่ ำธรรมเนี ยมต่ ำง ๆ เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่ำธรรม
กำรศึกษำล่ำช้ำ และยื่นหลักฐำนกำรลงทะเบียนเรียนต่อมหำวิทยำลัย
๙.4 รำยวิชำใดที่ได้ผลกำรเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษำไม่ต้องลงทะเบียนรำยวิชำ
นั้นซ้ำอีก
๙.5 ในภำคกำรศึกษำใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภำยในภำค
กำรศึกษำนั้น ๆ จะต้องขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำสำหรับภำคกำรศึกษำนั้น โดยยื่นคำร้องขอรักษำสภำพ
กำรเป็นนักศึกษำและต้องเสียค่ำธรรมเนียมเพื่อรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย
กำหนด หำกไม่ปฏิบัติตำม ให้ถือว่ำนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
๙.6 อธิก ำรบดี อ ำจอนุ มั ติ ให้ นั ก ศึ ก ษำที่ พ้ น สภำพกำรเป็ น นั ก ศึ ก ษำ กลั บ เข้ ำ เป็ น
นักศึกษำใหม่ได้ถ้ำมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำนั้น เป็นระยะเวลำพัก
กำรศึกษำ โดยนั กศึกษำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมเพื่อคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำหรือค่ำ ธรรมเนียมอื่น ๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำหรับ
กำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษ
๙.7 ในกรณีมีโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำหรือมีข้อตกลง
เฉพำะรำย อธิกำรบดีอำจพิจำรณำอนุมัติให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่เปิดสอนในสถำบันกำรศึกษำอื่น
แทนกำรลงทะเบียนในมหำวิทยำลัย โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำหรับกำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษ
๙.8 กำรลงทะเบียนรำยวิชำ และกำรเพิ่ม – ถอนรำยวิชำ ให้ดำเนินกำรตำมวิธีกำร
และระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด

90
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้ อ ๑๐ คุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไขกำรเข้ ำ เป็ น นั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญำตรี ของ
มหำวิท ยำลั ย จะต้องส ำเร็ จ กำรศึกษำชั้น มัธ ยมศึกษำตอนปลำยหรือเที ยบเท่ำ เว้น แต่ห ลั กสู ต รกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง จะต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือประกำศนียบัตรอื่น
ๆ ที่เทียบเท่ำ และต้องมีคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้มหำวิทยำลัยประกำศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ทจี่ ะศึกษำต่อในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
ข้อ 1๑ กระบวนกำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรสอบคัดเลือก
หรื อ คั ด เลื อ กผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมข้ อ ๑๐ เข้ ำ เป็ น นั ก ศึ ก ษำเพื่ อ ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี ในหลั ก สู ต รของ
มหำวิทยำลัย
ตำมเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรรับสมัคร กำรสอบคัดเลือกหรือ
กำรสอบสัมภำษณ์
และรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ ที่กำหนดไว้ในประกำศมหำวิทยำลัย
ข้อ 1๒ กำรโอนผลกำรเรียน กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ และกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้มหำวิทยำลัย สำมำรถดำเนินกำรโอนผลกำรเรี ยน กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ และเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัย
ข้อ 1๓ มหำวิทยำลัยสำมำรถจัด กำรศึกษำหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี ๒ ปริญญำตำม
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี ๒ ปริญญำได้
ข้อ ๑๔ อำจำรย์ ผู้ ส อนแต่ล ะคนต้ องจัดท ำรำยละเอีย ดของรำยวิช ำ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรของรำยวิชำที่ตนสอน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รำยวิชำเดียวกันมีอำจำรย์ผู้สอนหลำยคน ให้อำจำรย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำแยกตำมอำจำรย์ผู้สอน
ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมกำรทำหน้ำที่ กำกับ และควบคุมดูแลกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำในสำขำวิชำต่ำง ๆ ตลอดจนจัดทำรำยละเอียดของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสห
กิจศึกษำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำด้วย
ข้อ ๑๗ ให้มหำวิทยำลัยประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอน อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1
ครั้งเพื่อให้อำจำรย์ผู้สอนได้พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรสอน
หมวด 3
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 1๘ กำรลำ
1๘.1 กำรลำป่วย
นักศึกษำผู้ใดที่ป่วยจนไม่สำมำรถเข้ำชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลำต่ออำจำรย์ผู้สอน
ในกรณีที่นักศึกษำป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลำตำมแบบของมหำวิทยำลัยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
พร้ อ มด้ ว ยใบรั บ รองแพทย์ จ ำกสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร หรื อ สถำนพยำบำลเอกชนที่ ก ระทรวง
สำธำรณสุขรับรอง แล้วนำไปขออนุญำตต่ออำจำรย์ผู้สอน
1๘.2 กำรลำกิจ
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นักศึกษำมีกิจจำเป็น ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลำผ่ำน
อำจำรย์ ที่ปรึกษำแล้วนำไปขออนุญำตต่ออำจำรย์ผู้สอน ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน หำกไม่สำมำรถยื่นใบลำ
ล่วงหน้ำได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้ำเรียน
1๘.3 กำรลำพักกำรศึกษำ
1๘.3.1 นักศึกษำจะขออนุญำตลำพักกำรศึกษำได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหำวิทยำลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรตำมข้อ ๓๕ เห็นสมควร
1๘.3.2 นักศึกษำที่ประสงค์จะลำพักกำรศึกษำเป็นเวลำหนึ่งภำคกำรศึกษำ
หรือมำกกว่ำ ให้ยื่นใบลำตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วให้
อธิกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
1๘.3.3 นักศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำ หรือถูกสั่งพักกำรศึกษำตลอดหนึ่งภำค
กำรศึกษำหรือมำกกว่ำ จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมเพื่อรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ
1๘.4 กำรลำออก
นักศึกษำผู้ใดประสงค์จะขอลำออก ต้องขอลำออกตำมวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยกำหนด
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของผู้ปกครอง อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนำยทะเบียน แล้วให้อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
ข้อ 1๙ กำรย้ำยสำขำวิชำ
1๙.1 กำรย้ำยสำขำวิชำภำยในคณะ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่มหำวิทยำลัยกำหนด
และได้รับกำรเห็นชอบของประธำนโปรแกรมวิชำเดิม ประธำนโปรแกรมวิชำที่จะย้ำยสังกัด และคณบดีของ
คณะ แล้วให้ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยต้องทำให้แล้วเสร็จ ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย
1๙.2 กำรย้ำยสำขำวิชำไปต่ำงคณะ ให้เป็นตำมเงื่อน ไขที่มหำวิทยำลัยกำหนดและ
ได้รับควำมเห็นชอบของประธำนโปรแกรมวิชำเดิม ประธำนโปรแกรมวิชำที่จะย้ำยสังกัด คณบดีคณะเดิม และ
คณบดีของคณะที่จะย้ำยไปสังกัด แล้วให้ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยต้องทำ
ให้แล้วเสร็จตำมประกำศมหำวิทยำลัย
ข้อ ๒๐ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
นักศึกษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๒๐.1 เสียชีวิต
๒๐.2 ลำออก
20.3 พ้นสภำพจำกกำรขำดคุณสมบัติตำมข้อ 10
๒๐.4 พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำอันเนื่องมำจำกเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผล
ตำมข้อ ๒๑
๒๐.5 ถูกลบชื่อออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ เนื่องจำกผิดวินัยนักศึกษำและเป็นไปตำม
กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
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๒๐.6 มีส ภำพเป็ นนั ก ศึกษำเกิน ระยะเวลำกำรศึ กษำที่เกณฑ์ มำตรฐำนหลั กสู ต ร
กำหนดไว้ หรือใช้เวลำในกำรศึกษำเกินกว่ำที่กำหนดในข้อ ๓๑.4 ตลอดจนขำดคุณสมบัติ ตำมข้อ ๓๑.2 และ
ข้อ ๓๑.3
๒๐.7 ไม่ผ่ำนกำรประเมินรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเป็นครั้งที่สอง
๒๐.8 ไม่ช ำระค่ำลงทะเบีย นเรียนตำมที่ มหำวิท ยำลั ยก ำหนด และมิได้ขอรักษำ
สภำพกำรเป็นนักศึกษำภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
๒๐.9 สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำตำมข้อ ๒๐.4 ข้อ ๒๐.5 ข้อ ๒๐.6 ข้อ ๒๐.7
และข้อ ๒๐.8 ให้มหำวิทยำลัยประกำศให้นักศึกษำผู้นั้นพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
ข้อ ๒๑ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำอันเนื่องมำจำกเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผล
๒๑.1 นักศึกษำภำคปกติ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตำมข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.1.1 ได้ ค่ ำ ระดั บ ผลกำรเรีย นเฉลี่ ย สะสมต่ ำกว่ ำ 1.60 เมื่ อ สิ้ น ภำค
กำรศึกษำที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ
๒๑.1.2 ได้ ค่ ำ ระดั บ ผลกำรเรีย นเฉลี่ ย สะสมต่ ำกว่ ำ 1.80 เมื่ อ สิ้ น ภำค
กำรศึกษำที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี
และเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ กรณี
หลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี
๒๑.1.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้รับค่ำ
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ำกว่ำ 1.80
๒๑.2 นักศึกษำภำคพิเศษ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำเมื่ออยู่ในเกณฑ์ ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.2.1 ได้ ค่ ำ ระดั บ ผลกำรเรีย นเฉลี่ ย สะสมต่ ำกว่ ำ 1.60 เมื่ อ สิ้ น ภำค
กำรศึกษำ ที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ
๒๑.2.2 ได้ ค่ ำ ระดั บ ผลกำรเรีย นเฉลี่ ย สะสมต่ ำกว่ ำ 1.80 เมื่ อ สิ้ น ภำค
กำรศึกษำ ที่ 6 ที่ 9 ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญำตรี 4
ปี
๒๑.2.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้รับค่ำ
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ำกว่ำ 1.80
๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษำเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
และได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษำผู้นั้นเรียนรำยวิชำเพิ่มเพื่อ
ปรับค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้
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หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ ๒๒ ให้มีกำรประเมินผลทุกรำยวิชำที่จัดให้มีกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลต้องทำตลอด
ภำคกำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรทดสอบ กำรตรวจรำยงำนและผลงำน และกำรสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่ำงภำคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้อง
มีกำรสอบปลำยภำคด้วย เว้นแต่รำยวิชำที่กำหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
ผลกำรประเมิน เป็นรำยวิชำให้ผ่ำนกำรตรวจสอบของประธำนโปรแกรมวิชำ และ
คณบดี กำรอนุมัติผลเป็นอำนำจของอธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย
รำยวิชำใดที่อำจำรย์ผู้สอนไม่รำยงำนผลกำรประเมินเป็นค่ำระดับผลกำรเรียน โดยไม่
ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รำยวิชำที่นักศึกษำถอนกำรลงทะเบียน ให้งำนทะเบียนและประมวลผลบันทึกผล
กำรเรียนรำยวิชำนั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ นักศึกษำจะต้องสอบปลำยภำค และจะมีสิทธิ์ในกำรสอบปลำยภำคต้องอยู่ในเกณฑ์
ต่อไปนี้
๒๓.1 มีเวลำเรียนในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด
๒๓.2 ในกรณีที่มีเวลำเรียนในรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตำมข้อ 35 โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
๒๓.3 ในกรณีที่มีเวลำเรียนในรำยวิชำใด น้อยกว่ำร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลำย
ภำคในรำยวิชำนั้น
๒๓.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำค ตำมข้อ ๒๓.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลกำร
เรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ นั กศึกษำที่ มี สิ ทธิ์ ส อบ แต่ขำดสอบปลำยภำคจะได้รับ ผลกำรเรียนเป็ น “I” และ
นักศึกษำมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบภำยในระยะเวลำ ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำถัดไป
และกำรพิจำรณำให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตำมข้อ 3๕
ในกรณีที่นักศึกษำได้รับอนุญำตให้สอบ นักศึกษำต้องสอบให้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำ
ที่มหำวิทยำลัยกำหนดในภำคกำรศึกษำต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญำตให้สอบ หรืออนุญำตให้สอบแล้วนักศึกษำไม่
มำสอบ หรือไม่ยื่นคำร้องขอสอบตำมกำหนด โดยไม่มีเหตุผลควำมจำเป็นและกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตำม
ข้อ 3๕ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ทั้งนี้ให้งำนทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลกำร
เรียนเป็น “E” หรือ “F” ตำมระยะเวลำที่กำหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง
ข้อ 2๕ ให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร ดังนี้
2๕.1 ระบบที่มีค่ำระดับผลกำรเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลกำรเรียน
ควำมหมำย
ค่ำระดับผลกำรเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมำก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
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D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมำก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีที่มีจำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ น้อยกว่ำ 20 คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตำมข้อ 25.1
กรณีที่มีจำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิ งกลุ่ ม อย่ ำงน้ อ ย 5 ระดั บ ยกเว้น รำยวิช ำที่ มี ลั ก ษณะเฉพำะ ได้ แ ก่ ปั ญ หำพิ เศษ โครงกำรพิ เศษ
โครงกำรศึกษำเอกเทศทำงสัมมนำ กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ สหกิจ
ศึกษำ รำยวิชำกำรศึกษำอิสระ และรำยวิชำกำรฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภำคกำรศึกษำ (ดูจำกเลขแสดง
น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตำมข้อ 25.1
ระบบที่มีค่ำระดับผลกำรเรียนนี้ ใช้สำหรับประเมินรำยวิชำเรียนตำมหลักสูตรที่มหำวิทยำลัย
เปิดกำรเรียนสอน ระดับผลกำรเรียนที่ ที่ถือว่ำสอบได้ตำมระบบนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ำ “D” ถ้ำนักศึกษำได้ระดับผล
กำรเรียนเป็น “E” ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชำนั้นใหม่จนกว่ำจะสอบได้ ยกเว้นรำยวิชำที่เป็น
วิช ำเลื อก หมวดวิช ำศึกษำทั่ว ไป และหมวดวิช ำเลื อกเสรี ให้ ล งทะเบียนและเรียนรำยวิช ำอื่นที่อยู่ในกลุ่ ม
เดียวกันแทนได้
2๕.2 สำหรับรำยวิชำที่หลักสูตหรือสภำมหำวิทยำลัยกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมตำม
ข้อกำหนดเฉพำะ โดยไม่คิดค่ำระดับผลกำรเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลกำรเรียน
PD (Pass Distinction) ห ม ำ ย ถึ ง “ ผ่ ำ น ดี
เยี่ยม”
ระดับผลกำรเรียน
P (Pass)
หมำยถึง “ผ่ำน”
ระดับผลกำรเรียน
F (Fail)
หมำยถึง “ไม่ผ่ำน”
รำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียนเป็น “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะ
สอบได้
25.3 กำรประเมิ น รำยวิ ช ำเตรี ย มฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ และรำยวิ ช ำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ถ้ำได้ระดับผลกำรเรียนต่ำกว่ำ “C” ถือว่ำสอบตก นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ถ้ำได้รับกำรประเมินระดับผลกำรเรียนต่ำกว่ำ “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
25.3.1 นักศึกษำต้องเรียนรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชีพ หรือรำยวิชำ
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพต่ำง ๆ ตำมลำดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสห
กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนสอนในสถำนศึกษำ
25.3.2 ถ้ำมีกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสห
กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนสอนในสถำนศึกษำตำมลำดับไปแล้ว แต่รำยวิชำในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่ำน ให้ถือว่ำ
กำรลงทะเบียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติ งำนสอนในสถำนศึกษำเป็น
โมฆะ โดยให้งำนทะเบียนและประมวลผลดำเนินกำรปรับให้ได้ผลกำรเรียนเป็น "W"
ข้อ 2๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่ำระดับผลกำรเรียน
2๖.1 AU (Audit) ใช้สำหรับกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเพื่อ
ร่วมฟัง และปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ผู้สอนกำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
2๖.2 W (Withdraw) ใช้สำหรับกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักศึกษำ กรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
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2๖.2.1 นักศึกษำขอถอนรำยวิชำเมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรก
ของกำรเพิ่ ม -ถอนรำยวิ ช ำ และก่ อ นก ำหนดสอบปลำยภำคไม่ น้ อ ยกว่ ำ สองสั ป ดำห์ ตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย
2๖.2.2 นั ก ศึ ก ษำถู ก สั่ ง ให้ พั ก กำรศึ ก ษำหลั ง จำกลงทะเบี ย นในภำค
กำรศึกษำนั้นแล้ว
2๖.2.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลกำรเรียน
รำยวิชำนั้นไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ผู้สอนกำหนด
2๖.3 I (Incomplete) ใช้สำหรับกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักศึกษำ ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ เป็นรำยวิชำที่นักศึกษำยังทำงำนไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ ซึ่ง
นักศึกษำจะต้องขอรับกำรประเมินเป็นค่ำระดับผลกำรเรียนให้เสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำค
กำรศึกษำถัดไป
๒๖.๓.๒ เป็นรำยวิชำที่นักศึกษำมีสิทธิ์สอบปลำยภำค แต่ขำดสอบปลำยภำค
และได้ยื่นคำร้องขอสอบในรำยวิชำที่ขำดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมกำรตำมข้อ ๓๕ พิจำรณำอนุญำตให้สอบใน
รำยวิชำที่ขำดสอบนั้นได้
กำรให้ “I” แก่นักศึกษำคนใด อำจำรย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรำยละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดและผลกำรประเมินผลกำรศึกษำภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำถัดไป และในกรณีที่ไม่
มีกำรประเมินผลจำกอำจำรย์ผู้สอนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้งำนทะเบียนและประมวลผล ปรับผลกำรเรียน
รำยวิชำที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 2๗ รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำร
ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ให้ได้ผลกำรเรียนเป็น “P”
ข้อ 2๘ กำรหำค่ำระดับ ผลกำรเรียนเฉลี่ยประจำภำคกำรศึกษำ และค่ำระดับผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำหรับรำยวิชำที่นักศึกษำได้ผลกำรเรียนเป็น “I”
ไม่ให้นำหน่วยกิตมำรวมเป็นตัวหำรเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำ หรือกรณีสอบตกรำยวิชำเลือก หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวด
วิชำเลือกเสรี และเปลี่ย นไปเรีย นรำยวิช ำอื่นแทน ให้ นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใช้เป็น
ตัวหำรเฉลี่ย
ข้อ 2๙ นักศึกษำที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในกำรสอบรำยวิชำใด ให้มหำวิทยำลัย พิจำรณำโทษ
ตำมควรแก่กรณีดังนี้
๒๙.๑ ให้สอบตกในรำยวิชำนั้น และพักกำรเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป หรือ
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรำยวิชำในภำคกำรศึกษำนั้น หรือ
๒๙.๓ ให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
30.1 ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.60 และ สำหรับผู้ที่ได้ค่ำระดับ ผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่ำ 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ส ำหรั บ ปริ ญ ญำตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) สอบได้ ค่ ำ ระดั บ ผลกำรเรี ย นเฉลี่ ย สะสมระดั บ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำจำกสถำนศึกษำเดิมไม่น้อยกว่ำ 3.60 และเรียนครบตำมหลักสูตรได้ค่ำระดับ ผลกำร
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เรียนเฉลี่ยสะสมจำกกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย ไม่น้อยกว่ำ 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่ำ
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจำกสถำนศึกษำเดิมและจำกมหำวิทยำลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่ำ 3.25 ให้
ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
30.2 สอบได้ในรำยวิชำใด ๆ ไม่ต่ำกว่ำ “C” ตำมระบบค่ำระดับผลกำรเรียน หรือ
ไม่ได้ “F” ตำมระบบไม่มีค่ำระดับผลกำรเรียน
สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจำรณำผลกำรเรียน ใน
ระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ เช่นเดียวกัน
30.3 นักศึกษำภำคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่
เกิน 4 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ
ติดต่อกัน
30.4 นักศึกษำภำคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่
เกิน 4 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ
ติดต่อกัน
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๓๑.1 มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๑.2 สอบได้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตร รวมทั้งรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัย
กำหนดให้เรียนเพิ่มเติม
๓๑.3 ได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
๓๑.4 ต้องมีระยะเวลำกำรศึกษำ ดังนี้
๓๑.4.1 สำหรับนักศึกษำภำคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี สำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ และในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี สำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ
๓๑.4.2 สำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี สำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 9 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ และในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี สำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 12 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ
กรณีมีกำรโอนผลกำรเรียนหรือกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำให้เป็นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัย
มหำวิ ท ยำลั ย อำจก ำหนดให้ มี ก ำรทดสอบวั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ และ/หรื อ
คุณลักษณะ อื่น ๆ ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกำหนดในกำรสำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำได้ โดยให้ทำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย
ข้อ ๓๒ กำรเสนอสำเร็จกำรศึกษำ ให้นักศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่จะสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรดำเนินกำรขอสำเร็จกำรศึกษำตำมวิธีกำรและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ ๓๓ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้มหำวิทยำลัยเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในกำรจัด
กำรศึกษำและดำเนิ น กำรรั บ จ่ ำยเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ตำมที่กำหนดไว้ในระเบี ยบมหำวิทยำลั ยที่
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เกี่ยวกับกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำหรับกำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำค
พิเศษ
ข้อ ๓๔ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอน ให้มหำวิทยำลัยสำมำรถจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอน โดย
อำจจ่ ำยค่ ำตอบแทนกำรสอนตำมระเบี ย บ ประกำศ มหำวิท ยำลั ยที่ เกี่ยวกับ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับ
กำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษ
ข้อ 3๕ ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรวิชำกำร”
โดยให้มีกรรมกำร ประกอบด้วย
3๕.1 อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย
เป็นประธำน
3๕.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมกำร
3๕.3 ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
เป็นกรรมกำร
3๕.4 หัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน
เป็นกรรมกำร
3๕.5 หัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนและประมวลผล
เป็นกรรมกำร
3๕.6 รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
3๕.7 หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
อธิกำรบดีอำจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ช่วยเลขำนุกำรเพิ่มเติมก็
ได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมกำรทั้งหมดต้องไม่เกิน 1๓ คน
ให้ ค ณะกรรมกำรวิช ำกำรท ำหน้ ำที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรและพั ฒ นำงำนวิ ช ำกำรของ
มหำวิทยำลัย กลั่นกรองงำนด้ำนวิชำกำรก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร หรือ
สภำมหำวิ ท ยำลั ย พิ จ ำรณำเห็ น ชอบ และท ำหน้ ำ ที่ อื่ น ๆ ที่ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย คณะกรรมกำรบริ ห ำร
มหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร
หรืออธิกำรบดีมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง มีอำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติกำรประเมินผลกำรศึกษำ
ข้อ 36 กำรนับ กำหนดวันสิ้นสุด ภำคกำรศึกษำ ให้ยึดถือวันที่มหำวิทยำลัยกำหนดเป็นวัน
สุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค
ข้อ 3๗ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ และให้มีอำนำจออกประกำศ
หรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบั ติตำมข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหำจำกกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ ให้
อธิกำรบดีเป็นผู้มีอำนำจวินิจฉัยชี้ขำด กำรวินิจฉัยชี้ขำดของอธิกำรบดีถือเป็นที่สุด
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. 2562

(รองศำสตรำจำรย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุ ป ริญ ญาและปริญญาตรีในหลั กสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547
ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึก ษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ ายที่ได้รับ
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ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิ ชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั กศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วย
กิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน ข้อ 4
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน (3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม (4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึก ษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8(1) มาใช้บังคับ
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(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้ สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนา
เงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8(1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่ ว ยกิตที่ได้รั บการยกเว้นรายวิช า รวมแล้ วต้องไม่เกินสองในสามของหน่ว ย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ
(4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รในระบบปกติ ข อง
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามโครงการอื่ น ที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้ อ 11 การโอนผลการเรี ย น และการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๑๕๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
--------------------------------

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔ เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุณี
อาจารย์ ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม
อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
อาจารย์ธวชินี ลาลิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดาเนินการบริหาร พัฒนาหลั กสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๑๕๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
--------------------------------

เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต (การพัฒนาสังคม)
๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ ยกร่างหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
๒. รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
๓. อาจารย์ ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
๔. นางสาววรัญญา เผือกเพ็ง
๕. นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุณี
๗. อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
๘. อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม
๙. อาจารย์ธวชินี ลาลิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
อาจารย์ผู้สอน
กรรมการ
ศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้ใช้บัณฑิต
กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
--------------------------------

เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ๒๕๖๔ โดยมี
หน้าที่ยกร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ อาจารย์ผู้สอน
กรรมการ
๕. นางสาวบุญเรือน ห้อยโหงทอง
ศิษย์เก่า
กรรมการ
๖. นายภีรยุทธ พุ่มหว่าง
ศิษย์เก่า
กรรมการ
๗. นายสุธี ประคา
ผู้ใช้บัณฑิต
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
๙. อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
๑๐. อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
๑๑. อาจารย์ธวชินี ลาลิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ - นามสกุล
นายวิทยา คามุณี
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ศศ.ด.พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ.ดนตรีศึกษา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่สาเร็จ
2551
2546
2528

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
วิท ยา คามุ ณี . (2559). ทุ น ทางสังคม:การเพิ่ มพลังให้ ผู้ หญิ งเพื่ อ ลดความเหลื่ อมล้าทางเพศและความ
ยากจน.กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. 121 หน้า.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิ ท ยา คามุ ณี . (2561). In It Together : Why Less Inequality Benefits All. วารสารพิ กุ ล ค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ กาแพงเพชร. 16 (1), 259-275.
(มกราคม-มิถุนายน 2561).
วิทยา คามุณี. (2561). องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและความสาเร็จ
ของ ประชาธิปไตย. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร. 16 (2), 253-281. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2531303
2532107
2533205

ชื่อวิชา
แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
ทุนทางสังคม
ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นายสุรศักดิ์ บุญเทียน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ด.พัฒนาสังคม
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
วท.บ.สุขศึกษา
สศ.บ.บริหารสาธารณสุข
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สาเร็จ
2551
2546
2537
2535
2534

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุรศักดิ์ บุญเทียน. (2561). การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 35 (2), 64-89. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561).
สุรศักดิ์ บุญเทียน. (2563). ธรรมนูญอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม : แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณเชิงพื้นที่.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 37 (2), 64-96. (พฤษภาคมสิงหาคม 2561).
Surasak Buntian. (2015). Developing Guidelines for Community Health Impact Assessment in
Thailand. In Kittisak Jermsittiparsert, (3rd ed.). ASEAN Conference on Humanities and
Social Sciences. (pp. 29-42). (3-5 December 2015).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2532110
2534309
2533202

ชื่อวิชา
สุขภาวะสังคม
การประเมินผลกระทบทางสังคม
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะสังคม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปร.ด.สังคมศาสตร์และสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2562
2554
2545

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
กรรณิ กา อุส สาสาร, พัจนภา เพชรรัตน์ , และอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒ นะกุล . (2562). การศึกษาสภาพ
ปั ญ หาความต้ อ งการและปั จ จัย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การป้ อ งกัน ปั ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ของชุมชนในพื้น ที่บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
96 หน้า.
พัจนภา เพชรรัตน์, กรรณิกา อุสสาสาร และอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล. (2562). การมีส่วนร่วมของพหุ
ภาคี กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การขึ้ น ทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา: กรณี ศึ ก ษาหมู่ บ้ า นลานดอกไม้ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. 88 หน้า.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2532201
2532111
2533102

ชื่อวิชา
ประชากรกับการพัฒนาสุขภาวะ
การสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นางธวชินี ลาลิน
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
ศศ.บ.พัฒนาสังคม

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2552
2547

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ตารา/หนังสือ
ธวชินี ลาลิน. (2563). สังคมวิทยาครอบครัว. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. 150 หน้า.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โอกามา จ่าแกะ, บุญมา กุพันธ์, วิยุดา ทิพย์วิเศษ, และธวชินี ลาลิน. (2562). การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร. วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. 25 (3), 87-101.
(กรกฎาคม-กันยายน 2562).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2531105
2533101
2531208

ชื่อวิชา
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ
ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
2555
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อิสสราพร กล่อมกล่านุ่มและคณะ. (2561). ผู้นากับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์. วารสาร
สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . (มทมส.) 24 (ฉบับพิเศษ), 10-21.
(มกราคม-เมษายน 2561).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2531407
2532902
2534903
2533904

ชื่อวิชา
การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวโอกามา จ่าแกะ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม.พัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

ปีที่สาเร็จ
2561
2549
2546

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
โอกามา จ่าแกะ. (2562). กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมผ้าปักชาวเขาสู่เศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ช าวไทยภู เขาชนเผ่ า ม้ ง และเมี่ ย น. ก าแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. 212 หน้า.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โอกามา จ่าแกะ. (2560). กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหั ตถกรรมผ้าปักชาวเขาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กรณี ศึกษากลุ่ มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้งและเมี่ยน จังหวัดกาแพงเพชร.
วารสารสั ก ทอง มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ กาแพงเพชร. 23 (3), 52-70. (กั น ยายน-ธัน วาคม
2560).
โอกามา จ่าแกะ, บุญมา กุพันธ์, วิยุดา ทิพย์วิเศษ, และธวชินี ลาลิน . (2562). การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อาเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร. วารสารสั ก ทอง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร. 25 (3), 87-101.
(กรกฎาคม-กันยายน 2562).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2532209
2531203
2532309

ชื่อวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาแบบยั่งยืน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

