-1หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
*********************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
: Bachelor of Political Science Program in Political Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: รัฐศาสตรบัณฑิต
: ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science (Political Science)
: B.Pol.Sc. (Political Science)
3. วิชาเอก

: 2 วิชาเอก ได้แก่
3.1 การเมืองการปกครอง (Politics and Governments)
3.2 การเมืองท้องถิ่น (Local Politics)

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

: ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

-2 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบตั ิการ
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบตั ิการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)……………….
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...............
5.4 การรับผูเ้ ข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.....................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ...............................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อืน่ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า

-35.6 การให้ปริญญา แก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครัง้ ที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครัง้ ที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้ง
ที่ 47(3/2559) เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 59(7/2559) เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 131(3/2560) เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในปีการศึกษา 2562
หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 งานด้านภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ประสานงานโครงการ
8.2 งานด้านภาคประชาสังคม เช่น นักพัฒนาชุมชน ผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO)

-48.3 งานด้านฝ่ายปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในส่วนของกระทรวงต่างๆ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร ปลัดอําเภอ ปลัดองค์การบริการส่วนตําบล
นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
8.4 งานด้านการเมือง เช่น นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ
8.5 งานด้านวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล และการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. อรุณี กาสยานนท์

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์

2.

อมฤต วุ่นพูลสมบัติ

อาจารย์

3.

กฤติมา อินทะกูล

อาจารย์

วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
1. อเนก สุขดี

อาจารย์

2.

วริยา ด้วงน้อย

อาจารย์

3.

จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล

อาจารย์

สาขาวิชา

ปร.ด.
ร.ม.
ร.บ.
ร.ม.
ศศ.บ.
ร.ม.
ร.บ.

การเมือง
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์

ร.ม.
ร.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
ร.บ.

การเมืองการปกครอง
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2556
2546
2542
2556
2551
2557
2551
2556
2547
2551
2546
2557
2551

-610. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางการเมือง และเศรษฐกิจในทางการเมือง จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกได้ส่งผลต่อมิติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลก
ตามมา จากการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจและการเจรจาทําข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจที่เกินขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก จนทําให้เกิดสภาวะของการเมืองแบบหลายศูนย์กลาง
อํานาจโดยเฉพาะการย้ายศูนย์กลางอํานาจมายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และส่งผลให้การเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียเกิดการปรับตัวทั้งระบบโครงสร้าง และวัฒนธรรมทางการเมืองตามมาภายใต้กระแส
ของการพัฒนาการเมืองแบบระบบประชาธิปไตยเสรี (Liberal Democracy)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศไทยได้คํานึงถึงการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสิทธิเสรีภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และเสริมสร้างความเสมอภาคของประชาชนในทุกภาคส่วน
ของสั ง คมไทย ในฐานะที่ เ ป็ น รากฐานสํ า คั ญ ของการปฏิ รู ป ทางการเมื อ งไทยทั้ ง ระบบให้ เ ป็ น
ประชาธิ ป ไตยของมวลชน โดยสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและจิ ต สํา นึ ก ที่ ถูก ต้ อ งแก่ เ ยาวชนและ
ประชาชนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการเมืองในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ การ
พัฒนากลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในทุกระดับด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะ การเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลและการ
พัฒ นาจริ ย ธรรมขององค์ ก รหน่ ว ยงานทั้ ง ในภาครั ฐ เอกชน หรื อ ผู้ นํ า ทางการเมื อ งให้ มี ค วาม
เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน
วิชารัฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับรัฐและระบบการเมืองการ
ปกครองและการพัฒนาระบบการเมือง จึงมีการพัฒนาวางแผนหลักสูตรให้สอดคล้องและเอื้อให้
เกิดการพัฒนาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้น
การสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคนและการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
มุ่งเน้นการสร้างฐานรากของประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตยในระดับประเทศตามมา รวมถึงการมุ่งสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมื องท้ องถิ่ น
พลเมืองรัฐ และพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกของความเป็นประชาธิปไตยและตอบสนองต่อ
การพัฒนาของประเทศอย่างมั่นคง

-7ส่วนทางเศรษฐกิจ จากสภาวะและกระแสของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุน
นิยมเสรีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองโลก ไม่
ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของเงินทุนและแรงงานโดยเสรี การเคลื่อนย้ายของกลุ่มทุนข้ามชาติการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การเกิดขึ้นของการสร้างมาตรฐานทางการค้าและ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ อั น นํ า มาซึ่ ง ศู น ย์ ก ลางอํ า นาจทางการเมื อ งของโลกแบบหลาย
ศูนย์กลาง ปัญหาความมั่นคงร่วม อย่างปัญหาการก่อการร้ายสากลการเกิดวัฒนธรรมและคุณค่า
ทางสากลร่วมกัน อาทิเช่น หลักคุณค่าทางสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล การเกิดกระแสของ
การบริโภคนิยม ทุนนิยมและการต่อต้านทุนนิยมในสังคมประเทศต่างๆรวมทั้งปัญหาทางสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้กระแสของระบบทุนนิยมโลก
ในระดับชาติ ประเทศไทยได้พัฒนาแผนการพัฒนาของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะ
ของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งปัญหาจากการพัฒนาที่ต้องเตรียมพร้อมรับในอนาคต
ส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก และอาจ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ซึ่งต้องเตรียมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับการ
เปลี่ ยนแปลงที่เ กิ ดขึ้ น โดยแนวโน้ม ของการเกิ ดขึ้น ของแผนฯดั งกล่ าว เกิดจากการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคขยายตัวมากขึ้น ผนวกกับเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมา
อยู่ ที่ ป ระเทศแถบเอเชี ย มากขึ้ น ทํ า ให้ ป ระเทศไทยต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มกั บ แนวโน้ ม ของการปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากเข้าสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการบูรณาการในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในอนาคต
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องสอดรับกับ
การศึกษาที่ต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะไม่เพียงต้องรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับ
เอเชี ย เท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งก้ า วให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของกระแสเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของโลกตามมาด้วยซึ่งการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ ในแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกระดับ
ของสั งคม โดยเฉพาะในระดับชุมชนท้องถิ่นที่ต้องมี การปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมให้ทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและเพื่อรองรับกับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต
วิชารัฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้สําคัญในทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีขอบเขตของ
การศึกษาและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการสร้างคนและพัฒนาคนให้สอดคล้องและเตรียมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสร้างคนที่รองรับต่อการขยายตัวของแรงงานใน

-8ภาครั ฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและท้ องถิ่น พื้ นที่จั งหวัดพิษ ณุโลก ถื อว่าเป็น จังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือในตอนล่างที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากและรวดเร็ว จาก
การเป็นพื้นที่จุดตัดของเส้นทางจากเหนือสู่ใต้ (North – South Corridor) และจากตะวันออกสู่
ตะวันตก (East – West Corridor) ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐจีนตอนใต้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า และประเทศเวียดนามบน
คาบสมุทรอินโดจีน สภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว การค้ า และบริ ก าร การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นบน
คาบสมุทรอินโดจีน และเป็น “สี่แยกอินโดจีน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2540 ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง “North South
Tourism corridor”1 ประกอบกับพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีหลากหลายของกลุ่มประชากรและชาติ
พันธุ์ ทั้งกลุ่มคนไทยพื้นเมืองดั้งเดิม และกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ ทําให้เอกลักษณ์ของความ
เป็ น พิ ษ ณุ โ ลกไม่ ชั ด เจนและอยู่ บ นความหลากหลายของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ประกอบกั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ทําให้เกิดการไหลบ่าของแรงงาน การค้าและการลงทุน ในช่วงเวลาต่อจากนี้
การพัฒนาเชิงพื้นที่และการเพิ่ม ศักยภาพทางเศรษฐกิจเมืองต่างๆ ให้สูง ขึ้น พร้อมทั้งสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ท้ังตอนในและตามจุดชายแดนหลัก ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมในการกําหนดยุทธศาสตร์จงั หวัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจึง
เป็นสิ่งสําคัญ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีโลกทัศน์และระบบวิธีคิดที่สามารถเชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่น
กับความเป็นสากลเข้าไว้ด้วยกัน และที่สําคัญ คือ การมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโลกและการมีจิตสํานึกของการเป็นพลเมือง
รัฐและพลเมืองโลก เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนามุ่งเน้นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และ
เตรียมพร้อมกับก้าวสู่การเติบโตของการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศ
อินโดจีนในอนาคต
ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษา โดยเฉพาะวิ ช าด้ า นรั ฐ ศาสตร์ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค จึ ง ต้ อ ง
ตอบสนองต่อการพัฒนารูปแบบใหม่และความต้องการในเชิงพื้นที่ การสร้างองค์ความรู้ที่เน้น
การบูรณาการและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง จึงเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อรองรับการเลื่อนไหลของความรู้ที่จะขยายตัวเข้าสู่กระแส
ของอาเซียนและกระแสของการเปลี่ยนแปลงในภาคเอกชนก็เป็นสิ่งสําคัญ การเน้นให้บัณฑิตมี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับตลาดแรงงานในภาคเอกชน จึงเป็นสิ่ง
1

มนตรี กรรพุมมาลย์. แนวทางการพัฒนากลไกภาคประชาสังคม : จังหวัดพิษณุโลก. ใน เอกสารวิชาการลําดับที่ 9 แนวทางการ
พัฒนากลไกภาคประชาสังคมระดับจังหวัดเพื่อการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองเล่มที่ 1, กรุงเทพฯ: สํานักแผนพัฒนาการเมือง
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า หน้า 105-106.

-9สํ า คั ญ ที่ ห ลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต มุ่ ง เน้ น ความเป็ น วิ ช าชี พ ที่ ส ามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และ
ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม จากแนวโน้มของกระแส
การพัฒนาแบบทุนนิยมในข้างต้น ส่งผลให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ (Globalization) ตามมา
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับลึกและกว้าง
อย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาวะของโลกาภิวัตน์ทุกสังคมของทุกประเทศในโลกถูกทําให้อยู่ร่วมกัน
เสมือนกับการดํารงอยู่ร่วมในหมู่บ้านโลกเดียวกัน (Global Village) ภายใต้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบทุนนิยมในโลกปัจจุบัน จากสภาวะดังกล่าวจึงทําให้สังคมโลกต้องเผชิญกับ
ความหลากหลายและผสมผสานกลืนกลายทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น
จากสภาวะดังกล่าว การรวมตัวระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม จึงเกิดขึ้นผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันของประเทศ
ไทยโดยสะท้อนให้เห็นลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะต้องเผชิญกับความหลากหลายทางพหุ
วัฒนธรรมและแนวความคิดในสังคม การรับรู้ ถ่ายทอดและผสมผสานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม
ระหว่างวัฒนธรรมของไทยกับวัฒนธรรมในบริบทของกระแสสังคมโลก ความเหลื่อมล้ําในทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง คํ า นึ ง ถึ ง สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ต้องมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเน้นการสร้างนักปกครองที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง
ต้องมีความเข้าใจในบริบทต่างๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความ สัมพันธ์ทางสังคมในทุกระดับของคนในสังคมไทย ภายใต้การเชื่อมโยงกับบริบทของ
ความเป็นรัฐไทย การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วภายใต้กระแสของระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ทําให้ต้องพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในเชิงรุกที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้
บัณฑิตทางรัฐศาสตร์จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ขณะเดียวกันต้องมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการองค์ความรู้และ

- 10 ประสบการณ์ต่างๆ ได้ อย่างมีระบบ รวมถึงเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของรัฐและพร้อมพัฒนาตนเอง
สู่ประชาคมอาเซียน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยมีพันธกิ จในการเพิ่ มคุณค่าของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริ ก ารวิ ช าการ และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแบบบู ร ณาการโดยการน้ อ มนํ า คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริฯ และมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้
ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และจัดการ
ระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยังยื่น
การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงได้เน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ มีสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถนําองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในระดับอาเซียน
ระดับสากล และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ กลุ่มวิชานิติศาสตร์ และกลุ่มวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ จัดสอนโดยคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดสอน
โดยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาคณะ/หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน คือ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์ เปิดสอนให้แก่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะ/ สาขาวิชา
อื่น ในเรื่องของเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

- 11 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักรัฐศาสตร์ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้นําทางความคิดและเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี และพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ภูมิภาคอินโดจีนได้
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คํานึงถึงคุณลักษณะของ
หลั ก สู ต รที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง ตอบสนองต่ อ ปรั ช ญาและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้ากับบริบท
ของภูมิภาคอินโดจีน ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทาง
วิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย
1.3.2 มีวิสัยทัศน์ มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.3 นักรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.3.4 ตอบสนองต่อตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ
การศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอินโดจีน
โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.4.1 เป็นผู้มีความรู้ค่คู ุณธรรมจริยธรรม
1.4.2 เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4.3 เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- 12 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฯให้มีความเป็นมาตรฐาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดและ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

กลยุทธ์
1. การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร
2. การกําหนดแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ 1. การประเมินการใช้หลักสูตรอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของ สม่ําเสมอ
ผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลง 2. ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียน
ทางสังคมและการเมือง โดย
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน กําหนดเป็นนโยบายของสาชาวิชาฯ
เป็นสําคัญ

3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป็นปัจจุบัน

ติดตามสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนํามา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับปัจจุบันให้มากที่สุด

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานการประเมินหลักสูตร

1. เอกสารการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรฯ
3. โครงการสอนรายวิชาที่เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ทางการวิจัยทางรัฐศาสตร์ เพื่อให้
การเรียนการสอนภายในเวลาและ
ภายนอกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. มีห้องสมุดที่เปิดนอกเวลาเรียน
และพื้นที่เพียงพอสําหรับให้นักศึกษา
3. พัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาที่มี
ตําราเรียน มีหนังสืออ้างอิง งานวิจัย
และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รวบรวมจํานวนตําราเรียนและ
อุปกรณ์ดิจิทัลที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
ปริมาณการใช้งาน
3. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์
เพื่อการศึกษา

- 13 2.3 การให้คาํ ปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ให้คําปรึกษา และช่วยเหลือต่อ
นักศึกษา
2. ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติที่
นายจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
และสถานประกอบการต้องการ
นักศึกษามีความสามารถทั้งด้าน
วิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์
1. มีช่วงเวลาสําหรับให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา
2. เตรียมประวัติทางการศึกษาและ
พฤติกรรมของนักศึกษาไว้เพือ่ การ
ติดต่อในอนาคต
3. จัดตั้งช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จํานวนชั่วโมงการให้คําปรึกษา
2. จํานวนและอัตราส่วนของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา
3. ประวัติทางวิชาการ และ
พฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถค้นหาได้
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการให้การ
สนับสนุนต่างๆ ในแต่ละภาค
การศึกษา

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
-มีทักษะการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
-มีทักษะด้านภาษาและ
คอมพิวเตอร์
-มีความสามารถในการประยุกต์
องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้จริง

กลยุทธ์
1. ขอคําปรึกษาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ประกอบการเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร
2. ประเมินทักษะความรู้
ความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทักษะด้านภาษา และ
คอมพิวเตอร์
3. ฝึกอบรมและเสวนานักศึกษา
เพื่อให้ทราบประสบการณ์จริง
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรที่เน้นคุณธรรม
จริยธรรม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. นําข้อเสนอแนะของนายจ้าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้
ในการพัฒนาและแก้ไขหลักสูตร
2. วิเคราะห์ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนายจ้าง หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา
3. จํานวนกิจกรรมหรือโครง การที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
4. สถิติการทํางานในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ของผู้สําเร็จการศึกษา

- 14 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จํานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม ว่ าด้ วยการจั ดการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ ก ษา 4 ปี ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 8 ปี ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หรือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นคราวๆ ไป
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2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.3.2 นักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนําการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษา และให้เน้นย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษาได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผ้สู อน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
2561 2562
2563 2564
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
300
450
600
600
150
150

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2,190,000 4,380,000 6,570,000 8,760,000
105,000
210,000
315,000
420,000
2,295,000 4,590,000 6,885,000 9,180,000

2564
8,760,000
420,000
9,180,000
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หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าพัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

1,377,000 2,754,000
1,377,000 2,754,000

ปีงบประมาณ
2562
4,131,000
4,131,000

2563

2564

5,508,000 5,508,000
5,508,000 5,508,000

459,000
918,000 1,377,000 1,836,000 1,836,000
459,000
918,000 1,377,000 1,836,000 1,836,000
1,836,000 3,672,000 5,508,000 7,344,000 7,344,000
150
300
450
600
600
12,240
12,240
12,240
12,240
12,240

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ และข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า

127

หน่วยกิต

30
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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GELN100
GELN101
GELN102
GELN103
GELN104
GELN105
GELN106
GELN107
GELN108

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
เอกบังคับ
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ป่นุ เพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture

3
6
3
91
39
52
30
15
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
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GELN110

GEHU100
GEHU101
GEHU102
GEHU103
GEHU104
GEHU105
GEHU106
GEHU107
GEHU108
GEHU109
GEHU110
GEHU111
GEHU112

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatics Art Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance

3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GESO100
GESO101
GESO102
GESO103
GESO104
GESO105
GESO106
GESO107
GESO108
GESO109
GESO110
GESO111
GESO112
GESO113

GESC100

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
การสื่อสารเพื่อชีวิต
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study
รู้ทนั การเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

หน่วยกิต
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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GESC101
GESC102
GESC103
GESC104
GESC105
GESC106
GESC107
GESC108
GESC109
GESC110

GESS100
GESS101
GESS102
GESS103
GESS104

Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom
พืชในชีวิตประจําวัน
Plants in Daily Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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GESS105
GESS106
GESS107

POL111
POL112
POL113
PA111
POL311
POL121
POL122
POL141
POL161
POL221
POL381

Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
อินโดจีนศึกษา
Indo China Study
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Thought
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Introduction to International Relations
ทฤษฎีการเมือง
Political Theory
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
91
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(2-2-5)

- 22 POL382
POL494

POL223
POL227
POL261
POL322
POL323
POL325
POL328
POL362
POL421
POL461

POL241
POL242

ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
Special Problem in Political Science
สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
เอกบังคับ
2.2.1) วิชาเอกการเมืองการปกครอง
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Elections
การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
Politics and Public Policy Formulation
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
International Politics Economy
การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
การเมืองภาคพลเมือง
Civil Politics
จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
Political Ethics and Good Governance
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
Environmental Politics
สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก
Human Rights in in the World Context
การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
Politics and Peaceful Conflict Management
โลกาภิวัตน์กับอาเซียน
Globalization and ASEAN
2.2.2) วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
Political Leadership in Locality
การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

3(2-2-5)
3(2-2-5)
45
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
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POL243
POL244
POL341
POL342
POL344
POL345
POL346
POL441

POL222
POL226
POL245
POL262
POL321
POL324

Politics and Local Resource Management
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Politics and Government
การเมืองท้องถิ่นกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Local Politics and Public Policy Formulation
กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law for Local Government
ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Good Governance for Local Government
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
3(3-0-6)
Planning for Local and Regional Development
การเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Culture
การเมืองกับนวัตกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Innovation
การจัดการความขัดแย้งสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Conflict Management for Local Government
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of Southeast Asia
การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Communication
จริยธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Ethics and Public Policy Formulation
ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศเอเชีย 3(3-0-6)
Political, Economic and Social Cooperation in Asian Countries
ชนชั้นนําทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Elites
รัฐและสังคม
3(3-0-6)
State and Society

- 24 POL326
POL327
POL343
POL361
LAW121
LAW131
LAW132
LAW452
LAW323
LAW324
LAW331
LAW332
PA141
PA261
PA231
PA242

การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย
Democratization
เพศกับการเมือง
Gender and Politics
โลกาภิวัตน์กับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Globalization and Local Government
การพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Urbanization and Localization in Southeast Asia
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
Civil Laws : General Principle Law
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedure Law 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Law 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure Law 2
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Management and Development
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การภาครัฐแนวใหม่
Theory and Behavior Organization of New Public Management
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
พฤติกรรมองค์การภาครัฐ

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 25 Public Organization Behavior
3(3-0-6)
PA351
การบริหารการเงินและการคลัง
Financial and Fiscal Administration
BA224
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
BA225
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
BA241
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
BA343
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
BA344
การวางแผนและวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Job Analysis
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้
1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
POL391
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Political Science
POL392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
5(450)
Field Professional Experience in Political Science
2) แผนสหกิจศึกษา
POL498
เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
1(45)
Co-operative Education Preparation in Political Science
POL499
สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
6(--)
Co-operative Education in Political Science
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
จากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรนี้

- 26 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
GEXXXXX
POL112
PA111
POL161

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
Introduction to International Relations
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 33
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
GEXXXXX
POL111
POL121
POL141
POL311

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Thought
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36

- 27 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
xx.xx.xxx
POL113
POL122
POL261
POL227

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
วิชาเอกเลือก (1)
อินโดจีนศึกษา
Indo China Study
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
International Politics Economy
การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
Politics and Public Policy Formulation
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
xx.xx.xxx
POL221
POL223
POL328
POL322

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
วิชาเอกเลือก (2)
ทฤษฎีการเมือง
Political Theory
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Elections

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
Environmental Politics
การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
-

ศึกษาด้วยตนเอง
-

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36

- 28 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
xx.xx.xxx
xx.xx.xxx
xx.xx.xxx
POL323
POL362
POL381

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
วิชาเลือกเสรี (1)
การเมืองภาคพลเมือง
Civil Politics
สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก
Human Rights in the World Context
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

18

≥8

≥2

≥ 17

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
xx.xx.xxx
xx.xx.xxx
POL325
POL382
POL461

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก (5)
วิชาเลือกเสรี (2)
จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
Political Ethics and Good Governance
ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
Special Problem in Political Science
โลกาภิวัตน์กับอาเซียน
Globalization and ASEAN
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

15

≥8

≥2

≥ 17

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

- 29 แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
POL391

POL421
POL494

ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Political Science
การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
Politics and Peaceful Conflict Management
สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2

0

90

0

3

3

0

6

3

2

2

5

8

5

92

11

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
POL392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Field Professional Experience in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

5

0

450

0

5

0

450

0

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 450
แผนฝึกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
POL498 เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
1
Political Science
POL421
การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
3
Politics and Peaceful Conflict Management
POL494 สัมมนาทางรัฐศาสตร์
3
Seminar in Political Science
รวม
7

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

0

45

0

3

0

6

2

2

5

5

47

11

- 30 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
POL499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
Co-operative Education in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6

-

-

-

6

-

-

-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
2) วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
GEXXXXX
POL112
PA111
POL161

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
Introduction to International Relations
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

≥9

≥0

≥ 18

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

- 31 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
GEXXXXX
POL111
POL121
POL141
POL311

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Thought
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
GEXXXX
GEXXXX
XXXXX
POL113
POL122
POL243
POL244
POL244

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
วิชาเอกเลือก (1)
อินโดจีนศึกษา
Indo China Study
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Politics and Government
การเมืองท้องถิ่นกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
Local Politics and Public Policy Formulation
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36

- 32 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
GEXXXXX
GEXXXXX
XXXXXX
POL221

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
วิชาเอกเลือก (2)

POL241

ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
Political Leadership in Locality
กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Law for Local Government
ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Good Governance for Local
Government
รวม

POL341
POL342

ทฤษฎีการเมือง
Political Theory

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

≥ 12

≥0

≥ 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
POL344

POL345
POL381

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
วิชาเลือกเสรี (1)
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
Local Sustainable Development and Regional
Planning
การเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Political and Local Culture
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3
3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

18

≥8

≥2

≥ 17

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

- 33 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
XXXXXX วิชาเอกเลือก (5)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี (2)
POL242 การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Politics and Local Resource Management
POL382 ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
Special Problem in Political Science
POL346 การเมืองกับนวัตกรรมท้องถิน่
Politics and Local Innovation
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

15

≥8

≥2

≥ 17

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27
แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
POL391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Political Science
POL441 การจัดการความขัดแย้งสําหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
Conflict Management for Local Government
POL494 สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2

0

90

0

3

3

0

6

3

2

2

5

8

5

92

11

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 34 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
POL392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Field Professional Experience in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
5

0

450

0

5

0

450

0

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 450
แผนฝึกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
POL498 เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
Co-operative Education Preparation in Political
Science
POL421 การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
Politics and Peaceful Conflict Management
POL494 สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

1

0

45

0

3

3

0

6

3

2

2

5

7

5

47

11

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
POL499 สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
Co-operative Education in Political Science
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

6

-

-

-

6

-

-

-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 35 3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. POL
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์
2. เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับความยากง่ายของชั้นปี
3. เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
4. เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
POL

1

2

3

ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายเหตุ เลขตัวหลักสิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน
2-3 หมายถึง
กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
4-5 หมายถึง
กลุ่มวิชาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
6-7 หมายถึง
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิจัย
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา ฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา

- 36 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
GELN100
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้าง
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย
GELN101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน

GELN102

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอ่ า นระดั บ คํา วลี ประโยคและย่ อหน้ าภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า น
เบื้องต้นเพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น
โฆษณาฉลากยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น
GELN103

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพิ่ ม พู น การใช้ คํ า และสํ า นวนในสถานการณ์ ต ามบริ บ ทต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ และการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชา

- 37 GELN104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน

GELN105

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจําวัน

GELN106

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวัน
GELN107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน

GELN108

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ
ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา

- 38 GELN109

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Indonesian Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึง
อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษา
และวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น
GELN110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และ
สถานที่ที่สําคัญของประเทศเกาหลี
GEHU100

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จัก
ตนเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัคร
หรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล
GEHU101

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งคําถามทางปรัชญา
คุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาสาขาต่ า งๆ ของปรั ช ญา ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ด้ า นศาสนา ปรั ช ญาและ
วิทยาศาสตร์ การจัดการกับปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
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ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับความจริ งของชี วิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุ ก
ศาสนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง

GEHU103

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ แ ละปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมองค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรม
บุคลิกภาพการประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข

GEHU104

สุนทรียะของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์และ
ศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น
การฟังและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต

GEHU105

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

GEHU106

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์
และมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล
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สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
3(3-0-6)
Dramatics Art Appreciation in Thai
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา
มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง
GEHU108

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ย วกับ ห้ องสมุ ด และแหล่ ง สารสนเทศ บริ ก ารห้ อ งสมุ ดยุ ค ใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
GEHU109

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ า คั ญ ของศิ ล ปะและชี วิ ต ประจํ า วั น องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
หลักการออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การ
สื่อสารและการนําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
GEHU110

สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Aesthetic of Digital Photography
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดใน
การสร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบื้องต้นใน
การบริหารจัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
Planning for Life with the Elderly
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาล
ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุ และการเกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผน
ที่ชีวิต หลักการเขียนโครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ

GEHU112

ดุลยภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Gesture of Balance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วง
วั ย การกํ า หนดเป้ า หมายชี วิ ต เพื่ อ การครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการ
ตั้งเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและ
ศาสนา
GESO100

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคมไทยความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
GESO101

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย
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วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทย
ในสังคมโลก

GESO103

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ

GESO104

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
GESO105

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดําริและการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

GESO106

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการและคุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น
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ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
GESO108

การสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Communication for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การ
วางแผนการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กล
ยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้สื่อชนิดต่างๆในปัจจุบัน
GESO109

ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Media Literacy and Utilization of Information
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสาร
และสื่อที่มีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเนื้อหาผ่าน
สื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
GESO110

พิษณุโลกศึกษา
3(3-0-6)
Phitsanulok Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้
หน่วยงานและองค์กรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์
ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์
การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในท้องถิ่นตนเอง
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รู้ทันการเงิน
3(3-0-6)
Cognizant of Finances
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบื้องต้น

GESO112

การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
Democratic Citizenship Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็ น
มนุ ษย์ในสั งคมพหุวัฒ นธรรม สิ ทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสัง คม สิท ธิม นุ ษยชนกับ พั ฒนาการ
ประชาธิปไตย พลเมืองอินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ
การแก้ไขปัญหาและการจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่
มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย
โครงงานเพือ่ สังคมสู่การเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

GESO113

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา ระบบสรี ร ะที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การ
รู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและ
ลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
GESC100

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญาและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
พัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมี
ในชีวิตประจําวันและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพและระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GESC102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
GESC103

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ าคั ญของสถิ ติ สถิ ติ ที่ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ าวั น การทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือนเบื้องต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย
GESC104

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริม
สุขภาพจิต

GESC105

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้น
แสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและ
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GESC106

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่
ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการ
สัง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในสั ง คมฐานความรู้ โ ดยบริ ห ารจั ด การภายใต้
จริยธรรมที่ดี
GESC107

พลังงานกับชีวิต
3(3-0-6)
Energy and Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน
GESC108

อาหารอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Foods
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะอาหารอาเซี ย น ความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน วัตถุดิบ วิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ

GESC109

ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Value-added Products from Local Wisdoms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสํ าคั ญ และที่ม าของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่
เป็นอาหาร ไม่ใช่อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้
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พืชในชีวิตประจําวัน
3(0-0-6)
Plants in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จาก
พืชในชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชที่นํามาใช้ในประโยชน์วิชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร
พืชเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอื่นๆ
GESS100

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย
ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลัง
กายโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
GESS101

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง

GESS102

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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งานช่างในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง
GESS104

งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน

GESS105

ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
3(3-0-6)
Family Dimension of Science and Art
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ครอบครั ว และปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว การวิ เ คราะห์ แ ละ
คลี่คลายปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและ
โภชนาการ เสื้อผ้าการแต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต

GESS106

การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Creation Inspiration in Artworks
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจน
เกิดการขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พึ่งประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามที่ต้องการ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัย
หลักการออกแบบ
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วิถีสุขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดู แ ลสุ ข ภาพ โภชนาการ เพศศึ ก ษาและอนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ สุ ข ภาพจิ ต
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การตรวจสอบสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตนเอง การใช้ ย าที่ถู ก ต้ อ งการเลื อ กใช้
สมุนไพรในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับ
การมีสุขภาพดี

LAW121

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Civil Laws : General Principle Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกับ กฎหมาย สาระสํ า คั ญ ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชนและกฎหมายแพ่ง บ่อเกิดของ
กฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
สิทธิตามกฎหมาย บุคคลและนิติบุคคลตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมถึง
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

LAW131

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ขอบเขตการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทํา
ความผิด ตัวการ ผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก
อายุ ความทางอาญา ความผิ ดลหุโ ทษตลอดจนบทบัญญั ติ ที่ ใ ช้ แ ก่ ค วามผิ ด ลหุ โ ทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา

LAW132

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
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LAW323

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
Civil Procedure Law 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะและการพัฒนาของหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง บททั่วไปและวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 และ 2 รวมถึงศึกษากรณีที่เกี่ยวข้อง
LAW324

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
Civil Procedure Law 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะและการพัฒนาของหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาค 4

LAW331

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จําคุก ค้น
ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน ชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1
และ 2

LAW332

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี คําพิพากษาและคําสั่งทางอาญา
อาญาในศาลชั้ น ต้ น ศาลอุ ท ธรณ์ ศาลฎี ก า รวมตลอดไปถึ ง การบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา
ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและการลดโทษตามประมวลกฎหมาย

- 51 วิธีพิจารณาความอาญาภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7
LAW452

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักใน
การรับฟังและรับไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวพยานความเห็นที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐานหน้าที่
นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 5
POL111

การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ที่สําคัญทางการเมืองการปกครองของไทย ประเด็นปัญหาการเมืองการ
ปกครองไทยในปัจจุบัน
POL112

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่าย แนวคิดทางรัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ
สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
อุดมการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
POL113

อินโดจีนศึกษา
3(3-0-6)
Indo China Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศอินโดจีน ภายใต้บริบทของแนวคิดการพัฒนาแบบ
ภูมิภาคนิยม ยุทธศาสตร์และรูปแบบความร่วมมือระหว่างภูมิภาคแนวใหม่

- 52 PA111

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย พัฒนาการ แนวคิดแนวทางการศึกษาและทฤษฎีของวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ วิวัฒนาการ สถานภาพ ขอบข่าย และแนวโน้มของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐ
กิจแนวใหม่ ตลอดจนความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์

POL311

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย สาระสําคัญและที่มาของกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การจัด
ระเบียบการบริหารราชการของไทย ระบบศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง

POL121

ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Thought
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมาของปรัชญาการเมือง แนวความคิดทางการเมืองของ
นักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

POL122

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น ทางการเมื อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับการเมือง และระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการ
ทางการเมือง ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศต่างๆ
POL141

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ

- 53 ไทย และปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย
POL161

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี พื้น ฐาน และพัฒ นาการของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL221

ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีการเมืองของนักคิด นักปรัชญาคนสําคัญ พัฒนาการและความสําคัญของ
ทฤษฎีการเมืองที่ สําคัญตั้งแต่ยุคคลาสสิคจนถึงทฤษฎีการเมืองร่ วมสมัย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการสื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทาง
การเมือง รวมถึงวิเคราะห์ทฤษฎีการเมืองภายใต้บริบทการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
POL222

การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of Southeast Asia
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการทางการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันปัจจัยที่มี
ผลต่อการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง

POL223

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Politics Parties, Interest Groups and Elections
แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ในกิจกรรมทางการเมือง ความหมายของพรรคการเมือง
กลุ่ ม ผลประโยชน์ แ ละการเลื อ กตั้ ง หน้ า ที่ ข องพรรคการเมื อ งและกลุ่ ม ผลประโยชน์ ใ นระบบ
การเมือง การกําเนิดและการเสื่อมสลายของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง
และกระบวนการเลือกตั้งในประเทศต่าง ๆ การพัฒนาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง

- 54 POL226

การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย รู ป แบบและลั ก ษณะของการสื่ อ สารทางการเมื อ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสื่อกับการสื่อสารทางการเมือง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเมืองและสังคม

POL227

การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Politics and Public Policy Formulation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เป็นรากฐานทางความคิดที่สําคัญในกระบวนการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง ระบบการบริหาร และนโยบาย
สาธารณะ เทคนิคในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน

POL241

ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Political Leadership in Locality
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นําและภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
บทบาทและความสําคัญของผู้นําและภาวะผู้นําทางการเมืองต่อท้องถิ่น

POL242

การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับ
การจั ด การทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น อิ ท ธิ พ ลของการเมื อ งต่ อ การกํ า หนดบทบาทและโครงสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ท างอํ า นาจต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น และบทบาทของท้ อ งถิ่ น ในการ
เรียกร้องสิทธิและจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น

POL243

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Politics and Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบพัฒนาการ โครงสร้าง

- 55 และหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น
POL244

การเมืองท้องถิ่นและการกําหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Local Politics and Public Policy Formulation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารกํ า หนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการกํ า หนดนโยบาย
สาธารณะ การนํานโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย
ส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะปัญหาจากการกําหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น

POL245

จริยธรรมกับการกําหนดนโยบาย
3(3-0-6)
Ethics and Public Policy Formulation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม จริ ย ธรรมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม อํานาจและนโยบายสาธารณะ การ
กําหนดนโยบายสาธารณะที่เกีย่ วข้องกับจริยธรรมของนักการเมือง ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
กําหนดนโยบาย

POL261

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Politics Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มและบูรณาการทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

POL262

ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศเอเชีย 3(3-0-6)

Political, Economic and Social Cooperation in Asian Countries
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการความร่ วมมื อและบูรณาการทางเศรษฐกิ จและการเมืองของกลุ่ ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อุปสรรคและปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ ใน
ระดับภูมิภาค องค์กรในระดับภูมิภาคทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐและเอกชน และบทบาทของประเทศ

- 56 มหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย
POL321

ชนชั้นนําทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Elites
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของชนชั้นนําทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาทําความ
เข้าใจชนชั้นนําทางการเมือง พัฒนาการของการศึกษาชนชั้นนําทางการเมือง และการวิเคราะห์ชน
ชั้นนําและผู้นําทางการเมืองในระบบการเมืองของประเทศต่างๆ

POL322

การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบการเมื อ งการปกครอง
กระบวนการทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการ
ปกครองของประเทศต่างๆ

POL323

การเมืองภาคพลเมือง
3(3-0-6)
Civil Politics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการของการเมืองภาคพลเมือง การเมือง
ภาคประชาชน และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม บทบาทและความสําคัญของการเมืองภาค
พลเมือง

POL324

รัฐและสังคม
3(3-0-6)
State and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ที่อธิ บ ายเกี่ยวกับ รัฐและสั ง คม ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอํานาจรัฐ
เครื่องมือของรัฐกับพลังสังคม ศึกษาถึงนโยบายรัฐที่มีต่อสังคม โดยวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎี
พหุนิยม มาร์กซิสม์และนีโอ-มาร์กซิสม์ พร้อมทั้งประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมาอธิบายรัฐและสังคม
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จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Political Ethics and Good Governance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
หลั ก ธรรมาภิ บ าลสํ า หรั บ ประชาชน นั ก การเมื อ ง นั ก บริ ห าร ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
POL326

การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Democratization
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของประชาธิปไตย ที่มาของการเกิดประชาธิปไตย ทฤษฎีการพัฒนา
ประชาธิปไตย ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เงื่อนไข
ที่หลากหลาย
POL327

เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพศสภาพกั บ การเมื อ ง ทฤษฎี ส ตรี นิ ย ม ทฤษฎี ค วาม
หลากหลายทางเพศ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีและเพศสภาพ และมุมมองของแนวคิด
เรื่องเพศกับสถานภาพทางเพศที่ส่งผลต่อการเมือง
POL328

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Politics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี และประวัติ ศ าสตร์ ข องการเมื อ งเรื่องสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการเมืองกับสิ่งแวดล้อม และการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
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กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law for Local Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ดพื้น ฐานอั นเป็นที่ มาของกฎหมายสํ าหรับการปกครองส่ วนท้องถิ่น การ
พัฒนาทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกฎหมายสําหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น

POL342

ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Good Governance for Local Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะพื้นฐานและที่มาของธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในท้องถิ่น

POL343

โลกาภิวัตน์กับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Globalization and Local Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการโลภาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลถึงท้องถิ่น การเชื่อมโยงผ่านกระแสการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน ความสําคัญของโลภาภิวัตน์ที่มีต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
POL344

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
3(3-0-6)
Planning for Local and Regional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การในการวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค ปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
POL345

การเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ขอบเขต ความหมาย แนวคิดของวัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
ส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการขับเคลื่อนการเมืองและนโยบายสาธารณะในบริบทของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในมิติต่างๆ
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การเมืองและนวัตกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Local Innovation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของนวั ต กรรม แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
นวัตกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
ถอดบทเรียนนวัตกรรมท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นไทย

POL361

การพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
Urbanization and Localization in Southeast Asia
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเกิดและพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิ่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับท้องถิ่น อิทธิพลของภาวะความทันสมัยและแนวคิดต่างๆ ที่มีต่อ
การพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนปัจจัยทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อการ
พัฒนาเมืองและท้องถิ่นของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
POL362

สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก
3(3-0-6)
Human Rights in the World Context
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย พัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน บทบาทของบุคคล
รัฐ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และศึกษาประเด็นต่างๆใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในบริบทโลก
POL381

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประเภทของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์ กระบวนการวิจยั การออกแบบ
การวิจัย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การแปลผลการวิจัย
การนําองค์ความรู้การวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติในการดําเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน
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ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
Special Problem in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา POL381 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาทีส่ ําคัญและน่าสนใจในด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
เสนอโครงการวิจัยที่ดําเนินการศึกษาตามโครงการเขียนรายงานการวิจัยอย่างมีระบบ ทั้งนี้ให้อยู่
ภายใต้การดูแลควบคุมและแนะนําของอาจารย์ผ้สู อนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
POL391

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อ นออกฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์ในสถานการณ์จริง
POL392

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
5(450)
Field Professional Experience in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา POL391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
ฝึก งานด้ า นรั ฐ ศาสตร์ ใ นองค์ ก ารภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อเอกชน โดยเน้ น การ
ทํ า งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทางการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มกั บ ทางภาค
ประชาชนในระหว่างการทํางานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

POL421

การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
3(3-0-6)
Politics and Peaceful Conflict Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง มูลเหตุ
สําคัญของความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิง
สันติวิธี
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การจัดการความขัดแย้งสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
Conflict Management for Local Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดว่าด้วยการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น สภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งในท้องถิ่น แนวทาง การกําหนดรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นระดับ
และรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม

POL461

โลกาภิวัตน์กับอาเซียน
3(3-0-6)
Globalization and ASEAN
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด และลักษณะของโลกาภิวัตน์ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่
มีต่ออาเซียน การปรับตัวของอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์

POL494

สัมมนาทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การสัมมนาประเด็นสําคัญทางรัฐศาสตร์ ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้ง
ในบริบทของประเทศไทยและบริบทโลก

POL498

เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
1(45)
Co-operative Education Preparation in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้ศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมี
องค์ความรู้ในเรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ กระบวนการและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

POL499

สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
6(--)
Co-operative Education in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา POL498 เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
การปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่
ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง การจัดทําโครงร่างและดําเนินงานโครงการวิจัย
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รูปเล่มพร้อมทั้งการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลา เสมือนพนักงานชั่วคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
PA141

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management and Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรั ช ญา ความเป็ น มา แนวคิ ด และนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศและการบรรจุ การฝึกอบรมและ
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
PA231

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนลักษณะ
และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน ตัวแบบในการกําหนดนโยบาย กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ สภาพแวดล้อม สถาบัน และผู้มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย กําหนดนโยบาย
สาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับของแผน ขั้นตอนและเทคนิคการวางแผน การนําไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
นโยบายและการวางแผน
PA261

ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
Theory and Behavior Organization of New Public Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎีองค์การสํานักต่างๆ โครงสร้างองค์การภาครัฐ กระบวนการ
บริหารองค์การ วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การภาครัฐและจิตวิทยาองค์กร ศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของปัจเจกชนและกลุ่มผลกระทบ
ต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์
ในองค์การ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์การและการจัดการในบริบทการบริหารงานภาครัฐไทย
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การบริหารการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
Financial and Fiscal Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลังและนโยบายการเงินการ
จั ด ทํ า งบประมาณและการบริ ห ารงบประมาณ การจั ด การการเงิ น ระบบการคลั ง นโยบาย
เศรษฐกิจนโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับรายจ่ายของรัฐ หนี้
สาธารณะกระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์การเงินและการคลัง ปัญหาการ
บริหารการเงินการคลังของประเทศไทย
BA224

การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสาน
ความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับ วัตถุประสงค์ขององค์การ โดย
เน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
BA225

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลคณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างการ
ประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์
BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึกอบรม การวางแผนพัฒนา การหาความจําเป็น การกําหนดวัตถุประสงค์ เทคนิคในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม การพัฒนางานฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม รวมทั้ง
การพัฒนาและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล
BA344

การวางแผนและวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Job Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฏี การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องด้านอัตรากําลัง เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์งานแบ่งแยกประเภทของงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งงานต่างๆ ในองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความ
ต้องการองค์การปรับปรุงงานที่เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศและทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

- 65 3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. อรุณี กาสยานนท์

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์

2.

อมฤต วุ่นพูลสมบัติ

อาจารย์

3.

กฤติมา อินทะกูล

อาจารย์

วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
1. อเนก สุขดี

อาจารย์

2.

วริยา ด้วงน้อย

อาจารย์

3.

จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล

อาจารย์

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน ปี พ.ศ.

ปร.ด.
ร.ม.
ร.บ.
ร.ม.
ศศ.บ.
ร.ม.
ร.บ.

การเมือง
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2546
2542
2556
2551
2557
2551

ร.ม.
ร.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
ร.บ.

การเมืองการปกครอง
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2547
2551
2546
2557
2551
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 อรุณี กาสยานนท์

2
3
4
5
6
7
8
9

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
ปร.ด.
ร.ม.
ร.บ.
อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
อาจารย์
ร.ม.
ศศ.บ.
กฤติมา อินทะกูล
อาจารย์
ร.ม.
ร.บ.
อเนก สุขดี
อาจารย์
ร.ม.
ร.บ.
วริยา ด้วงน้อย
อาจารย์
รป.ม.
ศศ.บ.
ธัณญ์ณภัทร เจริญพานิช
อาจารย์
ร.ม.
ร.บ.
ภัทรพิมพ์ เส้งเสน
อาจารย์
ศศ.ม.
ศศ.บ.
จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
อาจารย์
รป.ม.
ร.บ.
สุดารัตน์ รัตนพงษ์
อาจารย์
รป.ม.
ร.บ.

สาขาวิชา
การเมือง
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
การจัดการความขัดแย้ง
รัฐศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2556
2546
2542
2556
2551
2557
2551
2556
2547
2551
2546
2553
2550
2554
2552
2557
2551
2556
2552
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ชื่อ-สกุล
10 รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
11

12

13
14
15
16
17

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
รป.ม.
ร.บ.
พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.P.A.
น.ม.
น.บ.
พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
อาจารย์
น.ด.
น.ม.
น.บ.
อุดม หมีเทศ
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
นฤมล พุ่มเมือง
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
พิมล เกษมเสาวภาคย์
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
ธีรวุฒิ ทองทับ
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
ภูวเดช วงศ์เคีย่ ม
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
ร.บ.

สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
Doctor of Public Administration
กฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

นิติศาสตร์
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
กฎหมายเอกชนและธุรกิจ
นิติศาสตร์
กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์
กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ateneo De Davao University
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปี พ.ศ.
2552
2556
2547
2540
2527
2556
2548
2540
2542
2532
2553
2548
2553
2549
2553
2547
2554
2550
2554

- 68 ลําดับ
ชื่อ-สกุล
18 วรวิทย์ ชายสวัสดิ์
19

สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์

20

ปรัชญา แช่มช้อย

21

จีรภัทร ใจอารีย์

22

จีรพงษ์ มะปะวงศ์

23

ณภัทร วุฒธะพันธ์

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
อาจารย์
น.ม.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม
บธ.บ.
อาจารย์
Ph.D.
MA.ED.
ค.บ.
อาจารย์

สาขาวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์
กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
การเงิน
อุตสาหกรรมบริการ
Management
Administration and Supervisor
ดนตรี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
มาหาวิทยาลัยรามคําแหง
Gregorio Araneta University
University of Manila
วิทยาลัยครูพบิ ูลสงคราม

ปี พ.ศ.
2555
2552
2556
2553
2556
2552
2539
2529
2538
2534
2532

National Institute of Development
Administration
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร

2559

ศศ.ม.
บธ.บ.

Human Resource and Organization Development
(International Programme)
เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Ph.D.

2553
2551

24

ธนพร บัวรอด

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.

Human Resource Management
พัฒนาสังคม

University of Westminster
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2550

25

พลอยพัชร ก้อนบาง

อาจารย์

MBA

Human Resource Management

2548

ศศ.บ.

ภาษาไทย

Central Queensland University Brisbane
Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

- 69 ลําดับ
ชื่อ-สกุล
26 วุฒิชัย สหัสเตโช
27

ไพศาล ริ้วธงชัย

28

สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.P.A.
M.B.A.
B.S.B.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.B.A.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการ
การจัดการ
Doctor of Public Administration
General Management
Marketing
Business Administration
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
Centro Escolar University
Manuel L. Quezon University
Lyceum of the Philippines
The Philippines Women’s University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2547
2545
2529
2526
2523
2529
2523

- 70 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความต้องการใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาแกนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวและเรียนรู้ในการประยุกต์
องค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการประกอบอาชีพต่อไป
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อนํ า ไปเป็น เครื่ อ งมื อ ในการแก้ ปั ญ หาทางการ
ปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ กํ า หนดในการทํ า โครงงาน ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ และมี
รายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงาน
ที่ม่งุ เน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านรัฐศาสตร์
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือรายงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่
นํามาใช้ในการทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ในการ
ทํารายงานวิจัย ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติจริงในการทํางานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นได้

- 71 5.3 ช่วงเวลา
: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา เกี่ยวกับการทํารายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีตัวอย่างรายงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํารายงานวิจัย ซึ่งอาจบันทึกในสมุดให้คําปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือาจารย์ผ้สู อน และประเมินผลจากการนําเสนอรายงานวิจัยตามระยะเวลา
ที่กําหนด
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทํา
การสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรม
หน้าทีเ่ ป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น
วิชาชีพและสังคม
การประกอบวิชาชีพที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
ด้านความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกีย่ วข้องทั้ง การมอบหมายงานในวิชาทีต่ ้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการดําเนินงาน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
ด้านความสามารถทํางานร่วมกับผู้อืน่ มี
การทํางานเป็นทีมการทํารายงาน หรือโครงการในวิชา
ทักษะการบริหารจัดการและทํางานเป็นหมู่ เรียน
คณะ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีความซื่อสัตย์
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจาใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ในรายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา
2.3) มี ก ารเสริ ม แรงในทางบวกเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาแสดงพฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ
2.4) จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาความมั่ น คงทางอารมณ์ ใ น
สภาวการณ์ต่างๆ

- 73 2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน
หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer
Assessment)
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment)
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิ ทยาลัยที่จัดร่วมกับ
ชุมชนหรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.2 ด้านทักษะความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นําไปใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง
2.4) ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น การกระทํ า ตามกระบวนการนั้ น ๆ ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ข้นั ตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติ
ตามเป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติ ตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

- 74 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน
1.2) เชื่อมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
1.4) แสดงความใฝ่ร้ใู นเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) สอนด้วยการตั้งคําถามและให้ผู้เรียนฝึกตั้งคําถาม 5W1H โดยเน้น
คําถาม How
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning)
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึก
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผ้เู รียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดง
บทบาทสมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว
2.6) สอนแบบมุ่ ง ประสบการณ์ ภ าษาโดยกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความรู้ สึ ก อยากแสดงออกทางภาษาเพื่ อ สื่ อ ความหมายด้ ว ยตนเอง เน้ น บริ บ ททางภาษาที่ มี
ความหมายแก่ผู้เรียนตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
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ละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, Journal) ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1.1) ทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดี
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer
Assessment)
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
2.1.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ท้งั การพูดและการเขียน
1.3) เลื อ กใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอได้ เ หมาะสมทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
1.4) ใช้ วิ จ ารณญาณในการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนดั ว ยการจั ด ประสบการณ์ ต รงให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย
3.3) ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัว
เลขที่เหมาะสม
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติของตน
ที่เ กิ ด ขึ้ น อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่ง ต่ อไปนี้ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์
ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1) ซื่อสัตย์ สุจริต
1.2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.3) มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
1.4) มีจิตสาธารณะ
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น นอกจากนี้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่เสียสละและทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
3.2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิขารัฐศาสตร์ โดยความรู้ที่ได้ศึกษา
นั้นต้องเป็นสิ่งที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1.1) รู้รอบ
1.2) รู้ลึก
1.3) บูรณาการ
1.4) ประยุกต์ใช้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารสอนหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
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ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ คือ
3.1) การทดสอบย่อย
3.2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
3.4) ประเมินจากรายงานวิจัยหรือโครงการ
3.5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเอง
ได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้น
ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาด้วยความคิดของ
ตนเอง ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1.1) คิดเป็น
1.2) แก้ปัญหาเป็น
1.3) สร้างสรรค์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ได้
2.2) การอภิปรายกลุ่ม
2.3) ให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาจากสถานที่จริงและได้ปฏิบัติจริง
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้
โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
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1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การปฏิ บั ติ ง านในอนาคตของนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งพบกั น บุ ค คลที่ ม าจาก
สถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา ระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียน
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1.1) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง
1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3) สามารถทํางานได้ในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม
1.4) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
1.5) สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามบริบท
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่
ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
2.1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.3) สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2.4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่ม หรือการนําเสนอรายงานวิจัยในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาความชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่จําเป็นต่อการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม ดังนี้
1.1) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1.3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสารนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอนโดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิ ธี แ ก้ ปั ญ หา และให้ นํา เสนอแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญหา ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
3.2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนําเสนอ หรืออภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน

- 81 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GELN100
GELN101
GELN102
GELN103
GELN104
GELN105
GELN106
GELN107
GELN108

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
Chinese for Communication
ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4







 







 







 







 







 







 







 







 







 

- 82 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GELN109
GELN110
GEHU100
GEHU101
GEHU102
GEHU103
GEHU104
GEHU105
GEHU106

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and culture
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4







 







 

























































- 83 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GEHU107
GEHU108
GEHU109
GEHU110
GEHU111
GEHU112
GESO100
GESO101
GESO102

สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatic Arts Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจทิ ัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงู อายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3









































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4

- 84 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GESO103
GESO104
GESO105
GESO106
GESO107
GESO108
GESO109
GESO110
GESO111

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
การสื่อสารเพื่อชีวติ
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study
รู้ทันการเงิน
Cognizant of Finances

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3









































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GESO112
GESO113
GESC100
GESC101
GESC102
GESC103
GESC104
GESC105
GESC106

การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

















5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4







































































- 86 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GESC107
GESC108
GESC109
GESC110
GESS100
GESS101
GESS102
GESS103
GESS104

พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom
พืชในชีวิตประจําวัน
Plants in Daily Life
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
นันทนาการเพื่อชีวติ
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4













































 







 







 







 







 



- 87 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
GESS105
GESS106
GESS107

ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3





 







 







 



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4

- 88 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา

LAW121
LAW131
LAW132
LAW452
LAW311
LAW323
LAW331
POL111
POL112

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles Law
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Law 1
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science

1

2



































































































3



4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

3

4



1

2





4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1

2

3




































































4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3














- 89 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา

POL113
PA111
POL121
POL122
POL141
POL161

อินโดจีนศึกษา
Indo China Study
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Thought
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government

1

2


















ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Introduction to International Relations



POL221

ทฤษฎีการเมือง
Political Theory



POL222

การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Politics and Government of Southeast Asia
POL223

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

Political Parties, Interest Groups and Elections 

3

4

5

1







2




















4



1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3















3





3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

1

2

















4

5


































3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

































- 90 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา
1
POL226
POL227
POL241
POL242
POL243
POL244
POL245
POL261
POL262

การสื่อสารทางการเมือง

Political Communication
การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

Politics and Public Policy Formulation
ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
Political Leadership in Locality
การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Politics and Local Resource Management
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Politics and Government
การเมืองท้องถิ่นและการกําหนดนโยบายสาธารณะ

Local Politics and Public Policy Formulation
จริยธรรมกับการกําหนดนโยบาย
Ethics and Public Policy Formulation
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
International Politics Economy
ความร่วมมือทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ในกลุ่มประเทศเอเชีย

2

3

4

5












3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้








1

2

3

4

1























































2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1




2

3











4





























































































5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3







- 91 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา

POL321
POL322
POL323
POL324
POL325
POL326
POL327
POL328

Political, Economic and Social Cooperation in
Asian countries
ชนชั้นนําทางการเมือง
Political Elites
การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
การเมืองภาคพลเมือง
Civil Politics
รัฐและสังคม
State and Society
จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
Political Ethics and Good Governance
การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย
Democratization
เพศกับการเมือง
Gender and Politics
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
Environmental Politics

1

2













3

4

5
















2



























1









3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้




3

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1

2


























































4







3








5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3


































- 92 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา

POL341
POL342
POL343
POL344

กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Law for Local Government
ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Good Governance for Local Government
โลกาภิวัตน์กับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Globalization and Local Government
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

1

2

3







POL346
POL361



POL362

Human Rights in the World Context




การเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น

Politics and Local Culture
การเมืองและนวัตกรรมท้องถิ่น

Politics and Local Innovation
การพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิน่ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

Urbanization and Localization in Southeast Asia
สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก

5

1



Local Sustainable Development and Regional Planning

POL345

4















3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

2

3

4

1

2












































4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3






































































































- 93 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา
1
POL381
POL382
POL391

POL392

POL421
POL441

POL461

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
Special Problem in Political Science
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Political Science
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Field Professional Experience in Political
Science
การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวธิ ี
Politics and Peaceful Management Conflicts
การจัดการความขัดแย้งสําหรับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
Conflict Management for Local Government
โลกาภิวัตน์กับอาเซียน
Globalization and ASEAN

2

3





4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

5

1



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2

3

4

1

2

3

1

2

3
































































































































































4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3






- 94 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา

POL494
POL498

POL499
PA141

PA231
PA261

PA351

สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science
เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
Political Science
สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
Co-operative Education in Political Science

1

2













3

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

4

5

1
































2

3





4

1

2

































































4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1

2

















3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3





















































การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

Public Human Resource Management and
Development
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การภาครัฐแนวใหม่
Theory and Behavior Organization of New
Public Management
การบริหารการเงินและการคลัง
Financial and Fiscal Administration

- 95 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชาและชื่อวิชา
1
BA224
BA225
BA241
BA343
BA344

การพัฒนาองค์การ
Organization Development
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
Human Relations in Organization
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การวางแผนและวิเคราะห์งานด้านทรัพยากร
มนุษย์
Human Resource Planning and Job Analysis

2

3

4

5

 



2

 


 


1



3

4

1

    

 


3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้





2















   



 



   

5









4







3







2

  



 
 

1







3

 





4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินจากภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบประจําสาขาวิชา
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเนื่อง และนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับ
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยการวิจัยซึ่งดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการ ศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบ สอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ ระหว่าง 3-5 ปี
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
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2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัตอิ ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จํานวนโครงการที่จัด ทําเพื่อ
พัฒนาองค์กรและสังคม, (ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ,(ง) จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทํา
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูสําหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่ อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิ ชา การสนับสนุน ด้ า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลผลประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้
โดยมีการกํากับในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด (ทุก 5 ปี)
2. บัณฑิต
หลักสูตรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี สําหรับนักศึกษารหัส 56 เป็นรุ่นแรก โดยการจัดทําหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญา
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาของท้องถิ่นและ
สั ง คม โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี คุ ณ ภาพทั้ ง ความรอบรู้ สติ ปั ญ ญาและ
วิจารณญาณที่ดี มีความสามารถในคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์พัฒนาเชื่อมโยงองค์
ความรู้ในศาสตร์ของตนเองกับความเป็นท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและจิ ต สํ า นึ ก ของความเป็น ประชาธิ ป ไตยในฐานะที่ เ ป็ น พลเมื อ งแห่ ง รั ฐ ไทยและโลกที่ มี
คุณภาพ โดยมีปรัชญา คือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีความรอบรู้ มี
สติปัญญาควบคู่คุณธรรม มีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่น
กับความเป็นสากล และกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตไว้ดังนี้
2.1 เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
2.2 เป็นผู้มีความรู้รอบ กว้างและลึกซึ้ง
2.3 เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรม
2.4 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และจิตสํานึกต่อท้องถิ่นที่ดี
2.5 เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
3. นักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
3.1.1 หลักสูตรประชุมกําหนดเป้าหมายจํานวนและคุณลักษณะของนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษา 5 ปี โดยแบ่งการรับนักศึกษาออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบโควตา รอบระบบ
กลาง (Admissions) และรอบทั่ ว ไป และนํ า เสนอกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณา และนํ า เข้ า
คณะกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพิจารณาตามลําดับ
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3.1.2 เมื่อข้อมูลการรับนักศึกษาของหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ ก็จะส่งข้อมูลให้กอง
บริการการศึกษาเพื่อดําเนินการเปิดรับสมัครรอบโควตา และรอบทั่วไป ตามลําดับ
3.1.3 กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกําหนดช่วงเวลา
การรับสมัคร การชําระเงิน และการส่งเอกสารการสมัคร จากนั้นกองบริการการศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1.4 หลักสูตรดําเนินการออกข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ และส่งรายชื่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์
3.1.5 กองบริการการศึกษาดําเนินการสอบคัดเลือก โดยรอบทั่วไปนั้นกระบวนการ
สอบคัดเลือกจะแตกต่างจากรอบโควตาที่ต้องสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัย
เพิ่มด้วย และหลักสูตรได้ดําเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์
ในทั้ง 2 รอบ ส่วนรอบระบบกลาง (Admissions) มีเพียงการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรซึ่งเป็นไปตามกระบวนการจากส่วนกลาง
3.1.6 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรายงานตัว ตามลําดับ
3.2 ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่
3.2.1 หลังจากที่นักศึกษารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัย
3.2.2 คณะได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ และหลักสูตรได้จัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเช่นกัน
3.2.3 คณะได้ จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อปรับ พื้น ฐานด้ า น
วิชาการและด้านสังคมให้กับนักศึกษาใหม่ โดยหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
3.2.4 คณะและหลักสูตรได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา
3.3 ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี
3.3.1 กองพัฒนานักศึกษาได้ประสานผ่านคณะให้หลักสูตรส่งข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา หลัก สู ต รได้ จัด ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รเพื่ อ ร่ ว มกั น กํ าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มเรียน
3.3.2 มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.3 หลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ให้มีการจัดชั่วโมงให้คําปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้อาจารย์
ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาโดยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ ด้วย
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3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการให้คําปรึกษา และนักศึกษาประเมินความพึง
พอใจต่อการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.5 หลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ผลการติ ด ตามการให้ คํ า ปรึ ก ษา และประเมิ น
กระบวนการระบบให้คําปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการระบบการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
3.4 ระบบและกลไกในการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4.1 คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา ผ่ า น
โครงการต่างๆ และพิจารณางบประมาณในแต่ละโครงการ
3.4.2 หลักสูตรดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนที่กําหนดไว้
3.4.3 หลักสูตรประเมินโครงการ และนําผลการประเมินไว้ปรับปรุงโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
3.4.4 หลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนําผลการประเมินกระบวนการไป
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
4. การบริหารคณาจารย์
4.1 ระบบและกลไกในการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ในการวางระบบและกลไกการรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้
4.1.1 หลักสูตรดําเนินการประชุมและวางแผนวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังระยะ 5 ปี
เพื่อประเมินความต้องการอัตรากําลัง โดยพิจารณาภาระงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย อาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคนได้ดําเนินการเขียนแผนการพัฒนาตนเอง ซึ่งเมื่อมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้
วางแผนดําเนินการเปิดรับอาจารย์ประจําหลักสูตรล่วงหน้า หากในกรณีอาจารย์ลาออก หรือ
จํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอกับนักศึกษา หลักสูตรได้ดําเนินการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษทดแทน
และดําเนินการเสนอให้มหาวิทยาลัยเปิดรับอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป
4.1.2 หลักสูตรดําเนินการส่งข้อมูลให้คณะ และมหาวิทยาลัยพิจารณาในการเปิดรับ
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย
4.1.3 กองบริ ห ารงานบุ ค คลดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ตาม
คุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด
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4.1.4 หลั ก สูต รร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ดํา เนิ น การออกข้ อ สอบเพื่อคั ดเลื อกอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรดําเนินการออกข้อสอบวัดความรู้เฉพาะตําแหน่ง ซึ่งเป็นความรู้
เฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์
4.1.5 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยมี
ประธานหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกด้วย
4.1.6 เมื่อกระบวนการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น หลักสูตรได้รับอาจารย์ประจําหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว ประธานหลักสูตรได้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ตามแบบฟอร์ม (สมอ.08) แล้วเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. พิจารณาตามลําดับของระบบการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.1.7 เมื่อได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว หลักสูตรได้ประชุมสรุปผล
การดําเนินงาน และประเมินและปรับปรุงกระบวนการต่อไป
4.2 ระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์
4.2.1 คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ วางแผนการบริ ห ารและพั ฒ นา
อาจารย์ โดยพิจารณาวิเคราะห์จากแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ปี ภาระงาน จํานวนนักศึกษา
อัตราการคงอยู่ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.2.2 ในกรณีที่อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรมีการประชุม
วางแผนเพื่อสรรหาอาจารย์ทดแทน หรือส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ. กําหนด
4.2.3 หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ดําเนินการวางแผนการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของ สกอ. ให้ครบตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน
4.2.4 หลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างชัดเจน ซึ่งภายใต้การกํากับติดตามของคณะกรรมการบริหารคณะ
4.2.5 หลักสูตรดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยร่วมกับคณะ และ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในหลักสูตรให้ครบตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน
4.2.6 หลักสูตรประเมินแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ แล้วเสนอคณะเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปีต่อไป
4.2.7 หลักสูตรประชุมเพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์
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4.3 ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.3.1 หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
คนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP)
4.3.2 หลักสูตรมีส่วนร่วมกับอาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ
4.3.3 หลั ก สู ต รกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาตนเองของอาจารย์
รวมทั้งอาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี
4.3.4 หลักสูตรดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
4.3.5 หลักสูตรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนา
ตนเอง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 คณะจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
5.1.2 หลักสูตรร่วมกับคณะจัดสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แล้วสรุปผลการสํารวจเพื่อนําไปใช้ในการร่างหลักสูตร
5.1.3 หลักสูตรจัดทําร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
5.1.4 หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร แล้วดําเนินการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
5.1.5 หลั ก สูต รเสนอร่ า งหลัก สู ต รต่ อ คณะกรรมการประจํ า คณะ คณะกรรมการ
จัดการศึกษา สภาวิชาการเพื่อพิจารณาหลักสูตรตามลําดับ
5.1.6 เสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ แล้วเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบ
หลักสูตร
5.1.7 หลักสูตรดําเนินการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้จัดการเรียนการสอน
5.1.8 หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและ
สาระในรายวิชาในหลักสูตร
5.2 ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขา
5.2.1 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรว่ามีรายวิชาใดบ้าง
ที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
5.2.2 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและปรับปรุง
มคอ.3 แล้วนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ก่อนเปิด
ภาคเรียน
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5.2.3 อาจารย์ผู้สอนนํารายวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหาแล้วไปดําเนินการจัดการเรียนการ
สอน
5.3 ระบบและกลไกในการกําหนดผู้สอน
5.3.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณากําหนดผู้สอนตามความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ รวมถึงภาระ
งานของผู้สอนแต่ละคนด้วย
5.3.2 หากพิจารณาผู้สอนตามคุณสมบัติและภาระงานแล้วไม่เหมาะสม หลักสูตรจะ
พิจารณาจ้างอาจารย์พิเศษ แล้วนําเสนอเรื่องขออนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษตามระบบของคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป
5.3.3 หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ และ
กองบริการการศึกษาเพื่อจัดตารางสอน
5.3.4 อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ตามรายวิชาที่ได้รับการ
กําหนดให้เป็นผู้สอน
5.3.5 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 เมื่อ
เห็นชอบแล้วก็ให้อาจารย์ผ้สู อนนําไปจัดการเรียนการสอนได้
5.4 ระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
5.4.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 และกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของแต่
ละรายวิชาตามที่ระบุใน มคอ.2
5.4.2 หลั ก สู ต รกํ า หนดเวลาให้ ผู้ ส อนต้ อ งส่ ง มคอ.3 และ/หรื อ มคอ.4 ให้
คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาและ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.2 เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงจะดําเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และสําเนาส่งคณะต่อไป หากไม่เห็นชอบก็ให้ผู้สอนดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้ถกู ต้อง ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา
5.4.3 หลักสูตรมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจากการรายงานผลใน มคอ.5 ว่ามีการจัดการเรียนสอนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.3
หรือไม่ และนําผลการประเมินความพึงพอใจผู้สอนออนไลน์โดยนักศึกษามาพิจารณาด้วย เพื่อให้
ผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการสอนในปีการศึกษาถัดไป
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5.5 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.5.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน โดยได้พิจารณาร่วมกันว่าในรายวิชาใดที่เปิดสอนสามารถนํามาบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
5.5.2 หลักสู ตรมอบหมายหน้ าที่ห ลัก ให้กับอาจารย์ในหลัก สูต รรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการฯ
5.5.3 อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม แล้ ว เสนอให้ ค ณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รพิ จ ารณา
ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ จึงจะนําไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
5.5.4 หลักสูตรประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.6
ระบบและกลไกในการประเมิ นการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.6.1 คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ ทบทวนและกํ า หนดวิ ธี ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ระบุอยู่ใน มคอ.2
5.6.2 อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 โดยมีการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและ
เกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
5.6.3 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาทบทวน
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สอนใน มคอ.3 เมื่อหลักสูตรเห็นชอบจึงนําไปจัดการเรียนการ
สอนต่อไป
5.6.4 อาจารย์ ผู้ ส อนรายงานผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าให้
คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รพิ จ ารณาว่ า เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือไม่
5.6.5 หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของหลักสูตรรายงาน
ต่อคณะ
5.7 ระบบและกลไกในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ. 6 และ มคอ.7)
5.7.1 อาจารย์ผ้สู อนแต่ละรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 เพื่อรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน
5.7.2 หลั ก สู ต รกํ า หนดเวลาให้ ผู้ ส อนต้ อ งส่ ง มคอ.5 และ/หรื อ มคอ.6 ให้
คณะกรรมการประจําหลักสู ตรพิจารณาตรวจสอบการายงานผลการจัดการเรียนการสอนว่ า
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เป็นไปตามที่ระบุใน มคอ.3 หรือไม่ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงจะดําเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และสําเนาส่งคณะต่อไป หากไม่เห็นชอบก็ให้ผู้สอนดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากปิดภาคการศึกษา
5.7.3 หลักสูตรมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจากการรายงานผลใน มคอ.5 ว่ามีการจัดการเรียนสอนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.3
หรือไม่ และนําผลการประเมินความพึงพอใจผู้สอนออนไลน์โดยนักศึกษามาพิจารณาด้วย เพื่อให้
ผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการสอนในปีการศึกษาถัดไป
5.7.4 หลักสูตรนํา มคอ.5 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น มาจัดทํา มคอ.
7 เพื่อรายงานการดําเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา แล้วนําส่งคณะภายในกําหนด 60 วัน
หลังจากปิดภาคการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะ และ
มหาวิทยาลัย
6.1.1 หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
6.1.2 หลักสูตรดําเนินการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในหลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
6.1.3 หลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจจากคณาจารย์ในหลักสูตร ส่งให้กับ
คณะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมหาวิทยาลัย ใน
ลําดับต่อไป
6.1.4 หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามผลการสํารวจ
6.1.5 อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายงาน
ต่อคณะและมหาวิทยาลัย
6.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน
หลักสูตรมีดําเนินการสํารวจความต้องการจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้ โดยหลักสูตรได้สํารวจความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร
โดยจะได้ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยดําเนินการในลําดับต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3
ของแต่ละรายวิชา และให้ผู้ประสานงานรายวิชา/ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประเมินกลยุทธ์การ
สอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อดําเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผ้สู อน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผ้สู อน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม/สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์
การสอน
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ตอนที่ 1 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
การจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้
เป็ นนัก รัฐศาสตร์ที่มี ความรอบรู้ เป็นผู้ นําทางความคิ ดและการปฏิบัติ ให้ แ ก่สัง คม มีคุณ ธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเชื่อมโยงพัฒนาความเป็นท้องถิ่นกับ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลกได้
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร จากการวิเคราะห์สถานการณ์
และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กล่าวคือ ในทางการเมืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกได้ส่งผลต่อมิติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลก
ตามมา จากการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจและการเจรจาทําข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจที่เกินขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก จนทําให้เกิดสภาวะของการเมืองแบบหลายศูนย์กลาง
อํานาจโดยเฉพาะการย้ายศูนย์กลางอํานาจมายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และส่งผลให้การเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียเกิดการปรับตัวทั้งระบบโครงสร้าง และวัฒนธรรมทางการเมืองตามมาภายใต้กระแส
ของการพัฒนาการเมืองแบบระบบประชาธิปไตยเสรี (Liberal Democracy)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศไทยได้คํานึงถึงการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สิทธิเสรีภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และเสริมสร้างความเสมอภาคของประชาชนในทุกภาคส่วนของ
สั ง คมไทย ในฐานะที่ เ ป็ น รากฐานสํ า คั ญ ของการปฏิ รู ป ทางการเมื อ งไทยทั้ ง ระบบให้ เ ป็ น
ประชาธิ ป ไตยของมวลชน โดยสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและจิ ต สํ า นึ ก ที่ ถูก ต้ อ งแก่ เ ยาวชนและ
ประชาชนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการเมืองในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ การ
พัฒนากลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในทุกระดับด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะ การเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลและการ
พั ฒ นาจริ ย ธรรมขององค์ ก รหน่ ว ยงานทั้ ง ในภาครั ฐ เอกชน หรื อ ผู้ นํ า ทางการเมื อ งให้ มี ค วาม
เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน
ในทางเศรษฐกิจ จากสภาวะและกระแสของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองโลก ไม่ว่าจะเป็น
การเคลื่อนย้ายของเงินทุนและแรงงานโดยเสรี การเคลื่อนย้ายของกลุ่มทุนข้ามชาติการรวมกลุ่ม
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ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การเกิดขึ้นของการสร้างมาตรฐานทางการค้าและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อันนํามาซึ่งศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองของโลกแบบหลายศูนย์กลาง
ปัญหาความมั่นคงร่วม อย่างปัญหาการก่อการร้ายสากลการเกิดวัฒนธรรมและคุณค่าทางสากล
ร่วมกัน อาทิเช่น หลักคุณค่าทางสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล การเกิดกระแสของการบริโภค
นิยม ทุนนิยมและการต่อต้านทุนนิยมในสังคมประเทศต่างๆรวมทั้งปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้กระแสของระบบทุนนิยมโลก
ในระดับชาติ ประเทศไทยได้พัฒนาแผนการพัฒนาของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะของ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งปัญหาจากการพัฒนาที่ต้องเตรียมพร้อมรับในอนาคต ส่งผลให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก และอาจ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ซึ่งต้องเตรียมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เ กิ ดขึ้ น โดยแนวโน้ม ของการเกิ ดขึ้น ของแผนฯดังกล่ าว เกิดจากการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคขยายตัวมากขึ้น ผนวกกับเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมา
อยู่ ที่ ป ระเทศแถบเอเชี ย มากขึ้ น ทํ า ให้ ป ระเทศไทยต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มกั บ แนวโน้ ม ของการปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากเข้าสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการบูรณาการในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในอนาคต
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องสอดรับกับการศึกษาที่
ต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะไม่เพียงต้องรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับเอเชียเท่านั้น
แต่ ต้ อ งก้ า วให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของกระแสเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของโลกตามมาด้วยซึ่งการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกระดับของสังคม
โดยเฉพาะในระดับชุมชนท้องถิ่นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและเพื่อรองรับกับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต
วิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ สํ า คั ญ ในทางสั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง มี ข อบเขตของ
การศึกษาและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการสร้างคนและพัฒนาคนให้สอดคล้องและเตรียมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสร้างคนที่รองรับต่อการขยายตัวของแรงงานใน
ภาครั ฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและท้ องถิ่น พื้ นที่จั งหวั ดพิษ ณุโลก ถื อว่าเป็น จังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือในตอนล่างที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากและรวดเร็ว จาก
การเป็นพื้นที่จุดตัดของเส้นทางจากเหนือสู่ใต้ (North – South Corridor) และจากตะวันออกสู่
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ตะวันตก (East – West Corridor) ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐจีนตอนใต้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า และประเทศเวียดนามบน
คาบสมุทรอินโดจีน สภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว การค้ า และบริ ก าร การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นบน
คาบสมุทรอินโดจีน และเป็น “สี่แยกอินโดจีน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2540 ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง “North South
Tourism corridor”2 ประกอบกับพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีหลากหลายของกลุ่มประชากรและชาติ
พันธุ์ ทั้งกลุ่มคนไทยพื้นเมืองดั้งเดิม และกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ ทําให้เอกลักษณ์ของความ
เป็ น พิ ษ ณุ โ ลกไม่ ชั ด เจนและอยู่ บ นความหลากหลายของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ประกอบกั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ทําให้เกิดการไหลบ่าของแรงงาน การค้าและการลงทุน ในช่วงเวลาต่อจากนี้
การพัฒนาเชิงพื้นที่และการเพิ่ม ศักยภาพทางเศรษฐกิจเมืองต่างๆ ให้สูง ขึ้น พร้อมทั้งสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ท้ังตอนในและตามจุดชายแดนหลัก ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมในการกําหนดยุทธศาสตร์จงั หวัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจึง
เป็นสิ่งสําคัญ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีโลกทัศน์และระบบวิธีคิดที่สามารถเชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่น
กับความเป็นสากลเข้าไว้ด้วยกัน และที่สําคัญ คือ การมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโลกและการมีจิตสํานึกของการเป็นพลเมือง
รัฐและพลเมืองโลก เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนามุ่งเน้นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และ
เตรียมพร้อมกับก้าวสู่การเติบโตของการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศ
อินโดจีนในอนาคต
ท้ายสุดคือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม จากแนวโน้มของกระแสการพัฒนาแบบทุน
นิ ย มในข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด สภาวะที่ เ รี ย กว่ า โลกาภิ วั ต น์ (Globalization) ตามมาซึ่ ง เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงของมิติทางการเมื อง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมในระดับลึ ก และกว้ างอย่ าง
รวดเร็ว ภายใต้สภาวะของโลกาภิวัตน์ทุกสังคมของทุกประเทศในโลกถูกทําให้อยู่ร่วมกันเสมือนกับ
การดํารงอยู่ร่วมในหมู่บ้านโลกเดียวกัน (Global Village) ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบทุนนิยมในโลกปัจจุบัน จากสภาวะดังกล่าวจึงทําให้สังคมโลกต้องเผชิญกับความหลากหลาย
และผสมผสานกลืนกลายทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น จากสภาวะดังกล่าว การรวมตัวระดับ
ภูมิ ภ าคเพื่ อ ให้เ กิ ด ความร่ วมมื อ ในทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม จึ งเกิ ดขึ้ นผ่านแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันของประเทศไทยโดยสะท้อนให้เห็นลักษณะทางสังคมและ
2

มนตรี กรรพุมมาลย์. แนวทางการพัฒนากลไกภาคประชาสังคม : จังหวัดพิษณุโลก. ใน เอกสารวิชาการลําดับที่ 9 แนวทางการ
พัฒนากลไกภาคประชาสังคมระดับจังหวัดเพื่อการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองเล่มที่ 1, กรุงเทพฯ: สํานักแผนพัฒนาการเมือง
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า หน้า 105-106.
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วัฒนธรรมที่จะต้องเผชิญกับความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและแนวความคิดในสังคม การ
รับรู้ ถ่ายทอดและผสมผสานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมของไทยกับวัฒนธรรม
ในบริ บ ทของกระแสสั ง คมโลก ความเหลื่ อ มล้ํ า ในทางสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า ง
ประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจึงคํานึงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ต้องมีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเน้นการสร้างนักปกครองที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง
ต้องมีความเข้าใจในบริบทต่างๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความ สัมพันธ์ทางสังคมในทุกระดับของคนในสังคมไทย ภายใต้การเชื่อมโยงกับบริบทของ
ความเป็นรัฐไทย การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของสังคมไทย
จากเหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จึงต้องมีการ
ปรับปรุงโดยยึ ดตามแนวทางที่ เปลี่ ยนไปจากบริ บทข้างต้ น เพื่ อตอบสนองต่ อตลาดแรงงานใน
อนาคต ตลอดจนรองรับการเลื่อนไหลของความรู้ที่จะขยายตัวเข้าสู่กระแสของอาเซียนและกระแส
ของการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดําเนินการยกร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยจัด
ประชุ มร่วมกับ ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก จํ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ภายในจังหวัด
พิษณุโลก และมีความใกล้ชิดกับบริบทของนักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อ
วั น ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 และวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559 โดยแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ท่าน มีตําแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ท้ังสองท่าน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์โดยตรง เข้าร่วมวิพากษ์และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่อไป
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ดําเนินการปรับแก้
ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
4. นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะอีกครั้ง
5. นําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. นําเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
7. นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง

- 115 -

8. มหาวิ ท ยาลั ย นํ า ส่ ง หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั ง ปรุ ง พ.ศ. 2560 เสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรฯ
9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เพื่อรับรองคุณวุฒิต่อไป ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560
รายชื่อและคําแนะนําของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
1 ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ผู้วิพากษ์หลักสูตร คนที่ 1 : ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ
ตําแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้สาขาวิชาฯ ให้มีโครงการศึกษาดู - รับข้อเสนอแนะ และดําเนินการจัดทําโครงการ
งานให้นักศึกษา ของนักศึกษา แล้วมอบหมาย เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นในการเขี ย นและ
ให้ นั ก ศึ ก ษา ฝึ ก เขี ย นรายงานทางวิ ช าการ เสริมสร้างทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เขียนเรียงความ โดยเฉพาะในรายวิชาระเบียบ รัฐศาสตร์ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่
วิธีวิจัย เพราะปัจจุบันพบว่ามีปัญหานักศึกษา กับงบประมาณของหลักสูตรในปีน้ันๆ ด้วย
เขียนรายงานทางวิชาการ เรียงความ ไม่ได้ จึง
ควรฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษา ให้ เ ขี ย นรายงาน หรื อ
เรียงความจากการไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นการ
ฝึกการเขียนให้นักศึกษา
2. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ในรายวิ ช าแกนของ - เนื่องจากรายวิชาอาเซียนศึกษา เป็นรายวิชา
คณะ ในรายวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรควร แกนของคณะฯ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการ
เสนอความต้ อ งการให้ ค ณะหรื อ ผู้ ส อนใน ทางวิชาการของคณะฯ หลักสูตรอาจไม่สามารถ
รายวิชาอาเซียนศึกษาให้เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เปลี่ ย นแปลงให้ จั ด การเรี ย นการสอนตาม
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
กับศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ อาทิ จํานวน 40
ชั่วโมงที่นักศึกษาเรียนวิขา อาเซียนศึกษา ให้
ผู้สอนเน้นเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศกลุ่ม
อาเซี ย น ระบอบการเมื อ งการปกครองของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และการบริหารรัฐกิจ
ของประเทศกลุ่มอาเซียน
3. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ตรวจสอบรายวิ ช า
พฤติกรรมการเมือง นั้นในปัจจุบันยังมีการเปิด
การเรียนการสอนอยู่หรือไม่ เพราะมันอาจเป็น
ประเด็นย่อยในบางรายวิชา อาทิ วิชาการเมือง
ภาคพลเมือง
4. เสนอให้สาขาวิชาฯ ทําตารางเปรียบเทียบ
รายวิ ช าเก่ า ใหม่ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน ให้เหตุผลในการ
ดําเนินการปรับปรุง
5. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
จริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการเมือง ให้
เป็น “จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
6. เสนอให้ ร ายวิ ช าการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ
ควรเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบหลักการ
เบื้ อ งต้ น ของการเมื อ ง เหมื อ นและต่ า งกั น
อย่างไร

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิได้ท้ังหมด แต่ท้ังนี้
ทางสาขาวิชาได้รับข้อเสนอแนะและได้นําเสนอ
ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะไปแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

- มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางการเมือง

- ดําเนินการแล้ว แสดงตารางเปรียบเทียบตาม
ข้อเสนอในส่วนท้ายของภาคผนวก ก

- ดํ า เนิ น การแล้ ว โดยปรั บ ชื่ อ รายวิ ช าและ
คําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
- ดําเนินการแล้ว โดยปรับคําอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม
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ผู้วิพากษ์หลักสูตร คนที่ 2 : ดร.วัลลภ
ตําแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ตรวจสอบจํ า นวน
นักศึกษากับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ว่าส่งผล
ต่อภาระงานของอาจารย์หรือไม่

รัฐฉัตรานนท์

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาจํานวน
เปิ ด รั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ จํ า นวนอาจารย์ ใ น
หลั ก สู ต รฯ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายการเปิ ด รั บ
นักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย
2. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ตรวจสอบการเขี ย น - ดําเนินการเพิ่มเติมแล้ว
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมทักษะ
ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ พุ ท ธพิ สั ย จิ ต
พิสัย ทักษะพิสัย
3. เสนอให้สาขาวิชาฯ ทําตารางเปรียบเทียบ - ดําเนินการแล้ว แสดงตารางเปรียบเทียบตาม
แผนการศึกษา ควรเปรี ย บเทีย บหลัก สูต รเดิ ม ข้อเสนอในส่วนท้ายของภาคผนวก จ
และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนเป็ น
ตารางเปรียบเทียบเฉพาะในส่วนที่ปรับปรุง
4. เสนอให้สาขาวิชาฯ ทบทวนในรายวิชาที่มี - ดํ า เนิ น การแล้ ว โดยปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช าที่
ความซ้ําซ้อนกันในรายวิชาบางรายวิชา
ซ้ํ า ซ้ อ นออก และปรั บ อธิ บ ายรายวิ ช าบาง
รายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
5. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ปรั บ ชื่ อ ในรายวิ ช า - ดํ า เนิ น การแล้ ว โดยปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า ทั้ ง นี้ มี
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ การปรับเพิ่มในส่วนของคําอธิบายรายวิชาด้วย
ค ว ร เ ป ลี่ ย น เ ป็ น “ ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น
เปรียบเทียบ”
6. เสนอให้สาขาวิชาฯ ปรับชื่อ ในรายวิชา - ดําเนินการแล้ว
“เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ” เป็น
“เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ”
7. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า - ดําเนินการแล้ว
“เศรษฐกิจการเมืองในกลุ่มประเทศอินโดจีน ”
เป็ น “รายวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งในกลุ่ ม
ประเทศอินโดจีน”
8. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ปรั บ ชื่ อ ในรายวิ ช า - ดําเนินการแล้ว
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
“การพัฒนาประชาธิปไตย” เป็น “กระบวนการ
สร้างและการจรรโลงประชาธิปไตย”
9. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ทบทวนวิ ช าในกลุ่ ม
วิ ช า เ อ ก เ ลื อก จ า ก ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ควรเพิ่ ม เป็ น รายวิ ช าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความเป็นอัต
ลัก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในการตอบโจทย์ ข องผู้ ใ ช้
บัณฑิต

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

- ดําเนินการแล้ว โดยปรับรายวิชาในกลุ่มเอก
เลือกที่มีการดําเนินการขอความร่วมมือระหว่าง
คณะ ในการขอเปิดรายวิชาในสาขาการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จํ า นวน 4 รายวิ ช า สํ า หรั บ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 เป็นต้นไป

สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ทบทวนแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี จํ า นวน - ปรับแผนการรับลดลงเหลือเพียง 80 คนต่อปี
มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ การศึกษา
ปัจจุบัน
2. โครงสร้ า งของหลั ก สู ต รในส่ ว นของวิ ช า - คงเดิ ม เพราะเห็ น ความสํ า คั ญ ของรายวิ ช า
แกน ควรมีการปรับรายวิชาแกนคณะกับ แกนของสาขาวิชา โดยเน้นศาสตร์เฉพาะ
แกนของสาขาวิชา
3. ปรับคําอธิบายรายวิชาที่ยังมีคําว่า ศึกษา - ดําเนินการแล้ว
หรือ เช่น ออก
สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประชุมครั้งที่ 47(3/2559) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรั บ แก้ ก ารสะกดคํ า ภาษาอัง กฤษในชื่ อ - ดําเนินการแล้ว
วิชา “Politics and Peaceful Conflicts
Management” เป็น “Politics and Peaceful
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Conflict Management”
2. เสนอให้ ส าขาวิ ช าฯ ปรั บ ชื่ อ วิ ช า “การ
ค้ น คว้ า อิ ส ระทางรั ฐ ศาสตร์ ” เป็ น “ปั ญ หา
พิเศษทางรัฐศาสตร์” เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
และซ้ําซ้อนกับหลักสูตรปริญญาโท
3. เสนอให้ ต รวจสอบการกระจายความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ในทุกด้าน

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- ดําเนินการแล้ว

- ปรั บ การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ให้
ครอบคลุ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทุ ก ด้ า นใน
หมวดวิชาแกน

สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 59 (7/2559) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้ ท บทวนการไม่ มี แ ขนงวิ ช า - ดําเนินการแล้ว
และจํ า นวนการรับ เข้ า ของนั ก ศึ ก ษาใหม่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ต่อสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่มีจํานวนมาก
2. เ ส น อ ใ ห้ ป รั บ แ ก้ ใ น ส่ ว น ข อ ง - ดําเนินการแล้ว
สถานการณ์ ภ ายนอกและความจํ า เป็ น
หลั ก สู ต รให้ทั น ต่อสถานการณ์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12
3. เสนอให้ทบทวนจํานวนหน่วยกิตของ - ดําเนินการแล้ว
แต่ละหมวดวิชาใหม่ เนื่องจากเสนอให้
ปรับรายวิชาแกนคณะฯ ออก
4. เสนอให้ทบทวนหลักการและเหตุผล - คงเดิ ม เพราะสามารถอ้างอิงกับ สถิ ติภ าวะการมี
ของการเพิ่ ม กลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ ก ด้ า น งานทํ า ของคุ ณ วุ ฒิ รั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ในหน่ ว ยงาน/
บริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาการ องค์ ก รภาคเอกชนหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ประกอบกั บ
จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ทาง หลักสูตรฯได้ทําการเพิ่มเติมรายวิชาที่เน้นด้านบริหาร
รัฐกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและการ
รัฐศาสตร์
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มโอกาสของบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ต่อไป
5. เ ส น อ ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ Curriculum - คงเดิ ม เนื่ อ งจากมี ก ารทํ า บั น ทึ ก การเที ย บเคี ย ง
mapping ในกรณีกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตร ณ ปัจจุบันแล้ว
ของสาขาอื่ น ที่ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน
6. เสนอให้ ต รวจสอบรายวิ ช าความรู้ - ดําเนินการแล้ว ตรวจสอบกับทางคณะครุศาสตร์
เบื้ อ งต้ น ทางรั ฐ ศาสตร์ ที่ เ ปิ ด สอนให้ กั บ จะทํ า การเปิ ด รายวิ ช าเพื่ อ สอนนั ก ศึ ก ษาสาขา
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น
สังคมศาสตร์เอง แต่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยัง
ยืนยันการเรียนร่วมในรายวิชาดังกล่าวเหมือนเดิม
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ตอนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : รัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science
B.Pol.Sc.
วิชาเอก
: เอกการเมืองการปกครอง
เอกการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ปรัชญาของหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก รั ฐ ศาสตร์ ที่ มี ค วามรอบรู้ มี ส ติ ปั ญ ญาควบคู่
คุณธรรม มีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเชื่อมโยงความเป็น
ท้องถิ่นกับความเป็นสากล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science (Political Science)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science (Political Science)
B.Pol.Sc. (Political Science)
วิชาเอก
: เอกการเมืองการปกครอง
เอกการเมืองท้องถิ่น
ปรัชญาของหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น
หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก รั ฐ ศาสตร์ ที่ มี ค วามรอบรู้ เป็ น ผู้ นํ า ทาง
ความคิดและเป็นนักปฏิบัติท่มี ีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่
ดี และพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของภูมิภาคอินโด
จีนได้
ความสําคัญของหลักสูตร : การจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คํานึงถึง
คุณลักษณะของหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย มีความสามารถในการเชื่อมโยง
องค์ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ข องตนเองกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของ
ภูมิภาคอินโดจีน ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

ความสําคัญของหลักสูตร : การจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อ
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการ
และการพั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น และสั ง คม โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม มี คุณภาพทั้งความรอบรู้ สติปัญญาและวิจารณญาณที่ ดี มี
ความสามารถในคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์พัฒนาเชื่อมโยง
องค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองกั บความเป็นท้องถิ่นสู่ความเป็ นสากล

สาระการปรับปรุง
ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้

ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้

ปรับชื่อวิชาเอกการเมืองท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาเป็นการเมืองท้องถิ่น
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
มากขึ้น

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
มากขึ้น
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รวมถึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจิ ต สํ า นึ ก ของความเป็ น
ประชาธิปไตย ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งรัฐไทยและโลกที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ควบคู่ ไ ปกั บ การมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เน้ น ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติและระดับสากล โดยสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ศ นคติ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ ท้ อ งถิ่ น และ
สามารถเชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่นกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
บริบทโลก
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคม โดยเน้นในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
หลักสูตร
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
130 หน่วย
กิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
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สาระการปรับปรุง

ปรับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มทักษะของ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีพุทธิพิสัย บัณฑิต ให้ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานได้อย่างกว้างขวาง
จิตพิสัย ทักษะพิสัย
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
3) เพื่อผลิตบัณฑิตนักรัฐศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตร
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต

ปรับจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ให้มีจาํ นวนน้อยลง
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2.2.1 วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
2.2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
1) เอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
2) เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
3) ฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
มส.นศ.111
กฎหมายปกครอง
LAW111
Administrative law
มส.รศ.111
POL111
มส.รศ.112
POL112
มส.รป.111
PA111
มส.รศ.121
POL121
มส.รศ.122
POL122

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Thought
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions

39 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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2.2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
1) เอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
2) เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
3) ฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6) LAW311

3(3-0-6) POL111
3(3-0-6) POL112
3(3-0-6) PA111

-

POL113

3(3-0-6) POL121
3(3-0-6) POL122

กฎหมายปกครอง
Administrative Law
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
อินโดจีนศึกษา
Indo China Study
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
Introduction to Political Thought
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions

สาระการปรับปรุง
52 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2560
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
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มส.รศ.141 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
POL141
Thai Local Politics and Government
มส.รศ.161 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
POL161
ประเทศ
Introduction to International Relations

3(3-0-6) POL141
3(3-0-6) POL161

POL221
-

-

-

มส.รศ.323 การเมืองภาคพลเมือง
POL323 Civil Politics

3(3-0-6)

มส.รศ.381 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตร์
POL381
Research Methodology in Political Science

3(2-2-5) POL381

-

-

-

-

-

-

-

เอกบังคับ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
มส.รศ.221 ทฤษฎีการเมือง
POL221
Political Theory
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การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Introduction to International Relations
ทฤษฎีการเมือง
Political Theory

-

ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
POL382 ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
Special Problem in Political Science
POL494 สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science

สาระการปรับปรุง
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครองเป็นวิชาแกน
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่

3(3-0-6)

มส.รศ.222 การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
POL222
เฉียงใต้

-

-

-

-

-

-

ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครองเป็นวิชาแกน
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครองเป็นวิชาเอก
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Politics and Government of Southeast Asia
มส.รศ.223 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
3(3-0-6) POL223 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
POL223
เลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Elections
Political Parties, Interest Groups and Elections
POL227 การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
Politics and Public Policy Formulation
มส.รศ.261 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6) POL261 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
POL261
International Politics and Economy
International Politics Economy
มส.รศ.321 ชนชั้นนําทางการเมือง
3(3-0-6)
POL321
Political Elites
มส.รศ.322 การเมืองเปรียบเทียบ
POL322
Comparative Politics
-

-

3(3-0-6) POL322 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
POL323 การเมืองภาคพลเมือง
Civil Politics

มส.รศ.324 รัฐและสังคม
POL324
State and Society

3(3-0-6)

มส.รศ.325
POL325
มส.รศ.326
POL326

3(3-0-6) POL325 จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
Political Ethics and Good Governance
3(3-0-6)
-

จริยธรรมทางการเมือง
Political Ethics
การพัฒนาประชาธิปไตย
Democracy Development

-

-

สาระการปรับปรุง
เลือก
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครองเป็นวิชาเอก
เลือก
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครองเป็นวิชาเอก
เลือก
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
-

ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับวิชาเอก
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-

-

-

POL328 การเมืองเรื่องสิง่ แวดล้อม
Environmental Politics

-

-

-

POL362 สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก
Human Rights in the World Context

มส.รศ.421 การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี 3(3-0-6) POL421
POL421
Politics and Peaceful Conflicts Management
POL461
-

การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
Politics and Peaceful Conflict Management
โลกาภิวัตน์กับอาเซียน
Globalization and ASEAN
-

มส.รศ.491 สัมมนาการเมืองและการปกครองไทย
POL491
Seminar in Thai Politics and Government

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ เอกการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
มส.รศ.241 ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
POL241
Political Leadership in Locality
มส.รศ.242 การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
POL242
Politics and Local Resource Management
มส.รศ.243 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

วิชาเอกบังคับ เอกการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6) POL241 ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
Political Leadership in Locality
3(3-0-6) POL242 การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Politics and Local Resource Management
3(3-0-6) POL243 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

สาระการปรับปรุง
การเมืองการปกครองเป็นวิชาเอก
เลือก
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกเลือกเป็นวิชาเอก
บังคับ วิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกเลือกเป็นวิชาเอก
บังคับ วิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
-

ปรับควบรวมกับรายวิชาสัมมนา
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นรายวิชาสัมมนาทางรัฐศาสตร์

3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
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POL243
-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
Comparative Local Politics and Government
-

มส.รศ.262 ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
POL262
ในกลุ่มประเทศเอเชีย
Political, Economic and Social Cooperation in
Asian Countries
มส.รศ.341 กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
POL341
Law for Local Government
มส.รศ.342 ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
POL342
Good Governance for Local Government
มส.รศ.343 โลกาภิวัตน์กับการปกครองส่วนท้องถิ่น
POL343
Globalization and Local Government
มส.รศ.344 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่าง
POL344
ยั่งยืน
Local Sustainable Development and Regional
Planning
-

-

มส.รศ.361 การพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิ่นในเอเชีย
POL361
ตะวันออกเฉียงใต้

-

POL244

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Comparative Local Politics and Government
การเมืองท้องถิ่นกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
Local Politics and Public Policy Formulation

สาระการปรับปรุง
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่

3(3-0-6)
-

-

3(3-0-6) POL341

กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Law for Local Government
3(3-0-6) POL342 ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Good Governance for Local Government
3(3-0-6)
3(3-0-6) POL344 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
Planning for Local and Regional Development

3(3-0-6)

POL345 การเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Politics and Local Culture
POL346 การเมืองกับนวัตกรรมท้องถิ่น
Politics and Local Innovation
-

-

-

ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาการเมือง
ท้องถิ่น เป็นวิชาเอกเลือก

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองท้องถิ่น เป็นวิชาเอกเลือก
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
-

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
-

ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากเอกบังคับวิชาเอกการเมือง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
Urbanization and Localization in Southeast
Asia
มส.รศ.441 การจัดการความขัดแย้งสําหรับการปกครอง
POL441
ส่วนท้องถิ่น
Conflict Management for Local Government
มส.รศ.492 สัมมนาการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น
POL492
Seminar in Local Politics and Government

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(3-0-6) POL441

การจัดการความขัดแย้งสําหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
Conflict Management for Local Government

สาระการปรับปรุง
ท้องถิ่น เป็นวิชาเอกเลือก
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)
-

-

-

ปรับควบรวมกับรายวิชาสัมมนา
การเมืองการปกครองไทย เป็น
รายวิชาสัมมนาทางรัฐศาสตร์

วิชาเอกเลือก
POL222
-

-

-

มส.รศ.224 พฤติกรรมทางการเมือง
POL224
Political Behavior

3(3-0-6)

มส.รศ.225
POL225
มส.รศ.226
POL226

3(3-0-6)

ทฤษฎีทางการเมืองร่วมสมัย
Contemporary Political Theory
การสื่อสารทางการเมือง
Political Communication

-

3(3-0-6) POL226

-

-

-

-

-

-

POL245
POL262

การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
Politics and Government of Southeast Asia
การเมืองการปกครอง เป็นวิชาเอก
เลือก
ปรับควบรวมกับรายวิชากับวิชา
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้ง
ปรับควบรวมกับรายวิชาทฤษฎี
การเมือง
การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
Political Communication
จริยธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Ethics and Public Policy Formulation
ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
กลุ่มประเทศเอเชีย
ย้ายจากวิชาเอกบังคับการเมือง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

POL321
-

-

มส.รศ.327
POL327
มส.รศ.328
POL328

-

-

เพศกับการเมือง
Gender and Politics
การเมืองเรื่องสิง่ แวดล้อม
Environmental Politics

-

-

POL324

รัฐและสังคม
State and Society

POL326

การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย
Democratization

-

3(3-0-6) POL327

เพศกับการเมือง
Gender and Politics

3(3-0-6)

มส.รศ.362 สิทธิมนุษยชนในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียง 3(3-0-6)
POL362 ใต้
Human Rights in the Southeast Asian Context
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Political, Economic and Social Cooperation in Asian
Countries
ชนชั้นนําทางการเมือง
Political Elites

-

-

-

-

-

POL343

โลกาภิวัตน์กับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Globalization and Local Government

สาระการปรับปรุง
ท้องถิ่น เป็นวิชาเอกเลือก
3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครอง เป็นวิชาเอก
เลือก
3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครอง เป็นวิชาเอก
เลือก
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองการปกครอง เป็นวิชาเอก
เลือก
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกเลือก เป็นวิชาบังคับ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกเลือก เป็นวิชาเอก
บังคับ วิชาเอกการเมืองการ
ปกครอง
3(3-0-6) ย้ายจากวิชาเอกบังคับ วิชาเอก
การเมืองท้องถิ่น เป็นวิชาเอกเลือก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
POL361
-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การพัฒนาความเป็นเมืองและท้องถิ่นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
Urbanization and Localization in Southeast Asia
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
Civil Laws : General Principles Law

3(3-0-6)

มส.นศ.234 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW234 Civil and Commercial Laws

3(3-0-6) LAW121

มส.นศ.351 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
LAW351 Criminal Law 1: General Principles

3(3-0-6) LAW131

กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1

3(3-0-6)

มส.นศ.352 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
LAW352
Criminal Law 2: Offense

3(3-0-6) LAW132

กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2

3(3-0-6)

มส.นศ.353 กฎหมายลักษณะพยาน
LAW353 Law of Evidence

3(3-0-6) LAW452

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3(3-0-6)

มส.นศ.354 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
LAW354 Law of Civil Procedures

3(3-0-6)
-

-

3(3-0-6)

-

-

-

-

LAW323

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law 1

3(3-0-6)

-

-

-

LAW324

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedure Law 2

3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากวิชาเอกบังคับ เอกการเมือง
ท้องถิ่น เป็นวิชาเอกเลือก
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
มส.นศ.356 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LAW356 Law of Criminal Procedures

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(3-0-6)
-

-

-

-

-

LAW331

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Law 1

-

-

-

LAW332

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure Law 2

มส.รป.141 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) PA141
PA141
ภาครัฐ
Public Human Resource Management and
Development
มส.รป.161 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6) PA261
PA161
Public Organization and Management Theory
มส.รป.231 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
PA231
Public Policy and Planning

3(3-0-6) PA231

มส.รป.242 พฤติกรรมองค์การภาครัฐ
PA242
Public Organization Behavior

3(3-0-6)

-

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Management and
Development
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การภาครัฐแนวใหม่
Theory and Behavior Organization of New Public
Management
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
-

สาระการปรับปรุง
พ.ศ.2559
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์
พ.ศ.2559
3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2560
3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2560
3(3-0-6) เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2560
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2560
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
มส.รป.351
การบริหารการเงินและการคลัง
PA351
Financial and Fiscal Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(3-0-6) PA351

การบริหารการเงินและการคลัง
Financial and Fiscal Management

3(3-0-6)

-

-

-

BA224

การพัฒนาองค์การ
Organization Development

3(3-0-6)

-

-

-

BA225

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization

3(3-0-6)

-

-

-

BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

3(3-0-6)

-

-

-

BA343

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development

3(3-0-6)

-

-

-

BA344

การวางแผนและวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Job Analysis

3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
เทียบเคียงการปรับปรุงตามสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2560
เทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556
เทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556
เทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
เทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556
เทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฝึกประสบการณ์ฯ/สหกิจศึกษา
มส.รศ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
2(90)
POL391
Preparation for Professional Experience in
Political Science
มส.รศ.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
5(450)
POL392 Field Professional Experience in Political
Science
มส.รศ.498 การเตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
1(45)
POL498 Co-operative Education Preparation in Political
Science
มส.รศ.499 สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
6(--)
POL499 Co-operative Education in Political Science
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระการปรับปรุง
2(90)

ไม่เปลี่ยนแปลง

5(450)

ไม่เปลี่ยนแปลง

มส.รศ.498 เตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์
1(45)
POL498 Co-operative Education Preparation in Political
Science
มส.รศ.499 สหกิจศึกษารัฐศาสตร์
6(--)
POL499 Co-operative Education in Political Science
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่เปลี่ยนแปลง

มส.รศ.391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
POL391
Preparation for Professional Experience in Political
Science
มส.รศ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
POL392 Field Professional Experience in Political Science

ไม่เปลี่ยนแปลง
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ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร
และความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้สํารวจความพึงพอใจ
คุณภาพของหลักสูตร และความต้องการใช้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มของนักศึกษาที่กําลังศึกษาและกําลังจะจบการศึกษา ซึ่งเป็นการ
สํารวจความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็น
การสํารวจความต้องการใช้ของผู้ใช้บัณฑิต โดยผลการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการใช้
หลักสูตร เป็นดังนี้
1. ผลสรุปของการสํารวจความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจคุ ณ ภาพของการจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร
รัฐศาสตรบัณฑิตของนักศึกษาที่กําลังศึกษาและกําลังจะจบการศึกษา จํานวน 400 คน โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 204 คนคิดเป็นร้อยละ 51 เพศหญิงจํานวน 196 คนคิดเป็นร้อยละ 49
ด้านอายุน้ัน ช่วงอายุ 19-20 ปี จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 อายุ 21-22 ปี จํานวน 144
คน คิดเป็นร้อยละ 36 อายุมากกว่า 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอายุต่ํากว่า 19 ปี จํานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 3 ด้านรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน 208 คน คิด
เป็นร้อยละ 52 รายได้ 30,001-45,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รายได้ต่ํากว่า
15,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และรายได้มากกว่า 45,000 บาท จํานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 9 ด้านเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50-2.99 จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 เกรดเฉลี่ย
3.00-3.49 จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 เกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21 และเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
โดยระบบสอบตรง จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ระบบโควตา จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29 และระบบแอดมิดชั่น จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนมูลเหตุจูงใจที่ทําให้สนใจศึกษา
ต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตนั้น 3 ลําดับแรก คือ มีความชอบ มีความสนใจเป็นการส่วนตัว
ได้รับคําแนะนําจากญาติหรือครอบครัว และได้ทราบชื่อเสียงของหลักสูตรจากการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีวิชา
เรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ ตามลําดับ
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ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น จากการสํารวจความพึ งพอใจ
คุณภาพของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 ซึ่งแสดงถึงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ ดัง
ตารางต่อไปนี้
รายการ
หลักสูตร
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
4. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ
5. จํานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม
อาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน
2. อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กําหนด
4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ
5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้
เหมาะสม
6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยรวม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผ้เู รียนมีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
3. องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ

4.61

มากที่สุด

4.53
4.53
4.59
4.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.37

มาก

4.16
4.42
4.51

มาก
มาก
มากที่สุด

4.24

มาก

4.38

มาก

4.33
4.56
4.48

มาก
มากที่สุด
มาก

4.43

มาก

4.51

มากที่สุด

4.34

มาก
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รายการ

ค่าเฉลี่ย

4. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปญ
ั หา
5. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/
หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
การวัดประเมินผล
1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ล่วงหน้า
3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.40
4.31
4.43

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

4.49

มาก

4.57

มากที่สุด

4.51

มากที่สุด

4.58
4.51
4.48
4.56
4.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ มากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ มาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ น้อยที่สุด
2. การประเมินความต้องการใช้ของผู้ใช้บัณฑิต
จากการสํารวจการประเมินความต้องการใช้ของผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 400 ฉบับ ซึ่งสํารวจในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่น
จากการสํ า รวจความต้ อ งการใช้ ข องผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ของ
ผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ จํานวน 400 คน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 208 คนคิด
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เป็นร้อยละ 52 เพศหญิงจํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 หน่วยงานส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือหน่วยงานท้องถิ่น จํานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 หน่วยงานภาคเอกชน จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ของผู้ใช้บัณฑิตพบว่า
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ และหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในสังคม ตามลําดับ
ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น จากการประเมินความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามแสดงถึงค่าเฉลี่ยและ
ระดับของความต้องการ ดังตารางต่อไปนี้
รายการประเมิน
ด้านหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. หลักสูตรรัฐศาสตร์สามารถสนับสนุนงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
2. หลักสูตรรัฐศาสตร์สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็น
ประมุข
3. องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถตอบสนองและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน
5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในสังคม
ด้านความต้องการบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ของหน่วยงาน
1.บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์สามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อ
ความต้องการของหน่วยงานของท่าน
2.องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สามารถนําไปปรับใช้ในหน่วยงานของ
ท่านได้
3.องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานในหน่วยงานของท่านได้
4.บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานของท่าน
5.บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้ท่าน
ได้

ค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการ
4.33

มาก

4.45

มาก

4.42

มาก

4.58

มากที่สุด

4.47

มาก

4.40

มาก

4.39

มาก

4.23

มาก

4.25
4.50

มาก
มากที่สุด

- 141 -

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สําหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตนั้น โดย
สรุปผู้ประกอบการเสนอแนะว่า หลักสูตรควรมีการขยายขอบเขตความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ให้ครอบคลุม AEC เนื่องจากควรมีการสร้างความรู้และความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ เพื่อ
รองรับแนวทางของอาชีพให้แก่บัณฑิต และสามารถแข่งขันกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ในสถาบันอื่นๆได้
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นข้อได้เปรียบในเชิงพื้นที่ การเพิ่มหมวดวิชาเลือกให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้งานด้าน
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญ เพราะคนที่มีความรู้ในการบริหารงานบุคคลสามารถที่ทาํ งาน
ได้ ท้ั ง องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นบริ ห ารให้ กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ อ อกไปสู่
ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทุกองค์กรต่างให้ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เหมือนกัน ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นสิ่งที่แนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตรควรเพิ่มเติม เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงควรมีพื้นที่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดี
เพราะจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บัณฑิต อาจจะกําหนดเพิ่มเติมเป็นรายวิชา หรือจัดฝึกอบรม
เฉพาะก่ อ นที่ จ ะมี นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หากรายวิ ช าใดที่ ส ามารถสอดแทรก
ภาคปฏิบัติไปได้ ก็ควรจะนํามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงและควรมีการฝึก
การนําเสนองานให้แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการพูดในที่สาธารณะ และฝึกบุคลิกภาพให้มีภาวะ
ผู้นํา
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สรุปผลสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จากแบบสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 ชุด การแปล
ความหมายของข้อมูล แปลผลจาก ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.75 – 4.00 อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.75 – 3.74 อยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.75 – 2.74
อยู่ในระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0.75 – 1.74
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
2. โรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่
พิษณุโลกพิทยาคม
จ่านกร้อง
เฉลิมขวัญสตรี
พุทธชินราชพิทยา
ผดุงราษฎร์
รวมทั้งสิ้น
3. แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
ศิลป์-คํานวณ
ศิลป์-ภาษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ร้อยละ

192
284
476

40.3
59.7
100.0

95
101
96
99
85
476

19.9
21.2
20.2
20.9
17.8
100.0

154
136
186
476

32.3
28.6
39.1
100.0
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
4.กําลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น
เกรดเฉลี่ย
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 - 3.50
3.51 - 4.00
รวมทั้งสิ้น
5.รายได้ผู้ปกครอง
ต่ํากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ร้อยละ

125
351
476

26.3
73.7
100.0

122
147
120
87
476

25.6
30.9
25.2
18.3
100.0

21
140
221
94
476

4.4
29.4
46.5
19.7
100.0

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 284 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 59.7 รองลงมาเป็ น เพศชาย จํ า นวน 192 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.3 ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาที่
โรงเรียนจ่านกร้อง จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ส่วนใหญ่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 351 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9
รองลงมา คือ 2.00 - 2.50 จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ผู้ปกครองมีรายได้ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5
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ตอนที่ 2 ความสนใจในสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
ตาราง 2 แสดงความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ
ข้อมูลทั่วไป
จํานวน
ร้อยละ
1. ท่านต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์
264
55.5
นิติศาสตร์
41
8.6
รัฐประศาสนศาสตร์
103
21.6
พัฒนาชุมชน
68
14.3
รวมทั้งสิ้น
476
100.0
จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์
จํานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 103
คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และสาขาวิชา
นิติศาสตร์ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6
ตาราง 3 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
จํานวน
1.1 ท่านรู้จกั สาขาวิชารัฐศาสตร์ใช่หรือไม่
ใช่
226
ไม่ใช่
9
ไม่แน่ใจ
29
รวมทั้งสิ้น
264
1.2 ท่านต้องการเลือกแขนงใดในสาขาวิชารัฐศาสตร์มากที่สุด
การเมืองการปกครอง
112
การเมืองท้องถิ่น
152
รวมทั้งสิ้น
264
1.3 อาชีพที่ใฝ่ฝันหลังสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์
ปลัดอําเภอ
ข้าราชการ เช่น ทหาร ตํารวจ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
85.6
3.4
11.0
100.0
42.4
57.6
100.0
12
87
35
25
87

4.8
35.3
14.2
10.2
35.5
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รวมทั้งสิ้น
1.4. เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
ความมัน่ คง
รายได้
อื่น ๆ ระบุ (ชื่อเสียง/เกียรติยศ)
รวมทั้งสิ้น

246

100.0

171
60
15
246

69.5
24.4
6.09
100.0

จากตาราง 3 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ จํ านวน 226 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 85.6 ต้ อ งการเลื อ กแขนง
การเมืองท้องถิ่นมากที่สุด จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 อาชีพที่ใฝ่ฝันหลังสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ต้องการเป็นข้าราชการ เช่น ทหาร ตํารวจ จํานวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 และข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ
35.5 เท่ากัน เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ เพราะความมั่นคง จํานวน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.5
ตาราง 4 แสดงเกณฑ์การตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน
ข้อมูลทั่วไป
2. การตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน
ท่านใช้เกณฑ์อะไรช่วยในการตัดสินใจ
ความถนัด/ชอบ
ความต้องการประกอบอาชีพ
พ่อแม่บังคับ
เรียนตามเพื่อน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ร้อยละ

169
203
19
85
476

35.5
42.6
4.0
17.9
100.0

จากตาราง 4 แสดงเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กคณะ/สาขาวิ ช าที่ เ รี ย น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียนท่านใช้เกณฑ์ความต้องการประกอบ
อาชีพ จํานวน 203คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา ได้แก่ ความถนัด/ชอบ จํานวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.5 เรียนตามเพื่อน จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และพ่อแม่บังคับ จํานวน 19
คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลําดับ
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ตาราง 5 แสดงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป
3.เหตุผลในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
การเดินทาง/ระยะทาง
ค่าใช้จ่าย
ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา
หลักสูตรทีเ่ ปิดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ร้อยละ

85
114
198
79
476

17.9
24.0
41.6
16.5
100.0

จากตาราง 5 แสดงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่เลือกเพราะ
ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา จํานวน 198 คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่าย จํานวน 114
คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 การเดินทาง/ระยะทาง จํานวน 85 คิดเป็นร้อยละ 17.9 และหลักสูตรที่เปิด
มีความเหมาะสมและน่าสนใจ จํานวน 79 คิดเป็นร้อยละ 16.5
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม
แบบสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2.1 แบบสํารวจความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
คําชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของ
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยสอบถามความคิ ด เห็ น นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาและกํ า ลั ง จะจบ
การศึกษา เพื่อนําผลของการประเมินไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
ลําดับต่อไป
แบบประเมินฉบับนี้มีท้งั หมด 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทําเครือ่ งหมาย √ ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ :
 ชาย
 หญิง
2. อายุ :
 (1.) ต่ํากว่า 19 ปี
 (2.) 19 - 20 ปี
 (3.) 21 - 22 ปี
 (4.) มากกว่า 22 ปี
3. รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
 (1.) ไม่เกิน 15,000 บาท  (2.) 15,001 – 30,000 บาท
 (3.) 30,001 – 45,000 บาท  (4.) มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป
4. เกรดเฉลีย่ สะสม
 (1.) ต่ํากว่า 2.00
 (2.) 2.00 – 2.49
 (3.) 2.50 – 2.99
 (4.) 3.00 – 3.49
 (5.) 3.50 – 4.00
5. ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยระบบใด
 (1.) ระบบโควตา
 (2.) ระบบสอบตรง
 (3.) ระบบแอดมิดชั่น
 (4.) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………
6. มูลเหตุจูงใจที่ทําให้ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (เลือกเพียง 1 ข้อ)
 (1.) มีความชอบ มีความสนใจเป็นการส่วนตัว
 (2.) ได้ทราบชื่อเสียงของหลักสูตรสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ
 (3.) คําแนะนําจากญาติหรือครอบครัว
 (4.) คําแนะนําจากอาจารย์ผ้สู อน/อาจารย์แนะแนว
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 (5.) เรียนตามเพื่อน
 (6.) เรียนตามความนิยม
 (7.) คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเลือกสาขาอื่นได้
 (8.) คิดว่าน่าจะเป็นสาขาที่หางานง่ายที่สุด
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการประเมินให้
ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด
โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับความหมายดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ มากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ มาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ น้อยที่สุด
รายการ

หลักสูตร
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่าง
ชัดเจน
4. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความ
ต้องการ
5. จํานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม
อาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน
2. อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)
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รายการ

3. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กําหนด
4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ําเสมอ
5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ได้เหมาะสม
6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยรวม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษารัฐศาสตร์
บัณฑิต
3. องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
4. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
5. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
การวัดประเมินผล
1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
การเรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ล่วงหน้า
3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)
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รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)

3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 แบบสํารวจความต้องการใช้ของผูใ้ ช้บัณฑิตของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
คําชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวโน้มของตลาดของผู้ใช้บัณฑิต ตาม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่มีต่อบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาในอนาคตเมื่อเปิดหลักสูตรฯ เพื่อนําผลของการประเมินไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในลําดับต่อไป
แบบประเมินฉบับนี้มีท้งั หมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินความต้องการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทําเครือ่ งหมาย √ ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ :
 ชาย
 หญิง
2. หน่วยงานที่ท่านสังกัด:
 ภาครัฐ
 ส่วนท้องถิ่น
 รัฐวิสาหกิจ
 ภาคเอกชน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการประเมินให้
ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด
โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับความหมายดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ มากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ มาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความต้องการในระดับ น้อยที่สุด
รายการประเมิน

ด้านหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. หลักสูตรรัฐศาสตร์สามารถสนับสนุนงานเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศ
2. หลักสูตรรัฐศาสตร์สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข
3. องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สามารถเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถตอบสนองและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน
5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในสังคม
ด้านความต้องการบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ของหน่วยงาน
1. บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์สามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์
ต่อความต้องการของหน่วยงานของท่าน
2.องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สามารถนําไปปรับใช้ในหน่วยงาน
ของท่านได้
3. องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานในหน่วยงานของท่านได้

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
(4)
(2)
(3)
(1)
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รายการประเมิน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความต้องการ
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
(4)
(2)
(3)
(1)

4. บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานของท่าน
5. บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้ท่านได้

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
1. ท่านคิดว่าแนวโน้มการเรียน การสอน และการทํางาน รวมถึงตลาดของงานด้านรัฐศาสตร์ทมี่ ี
ความจําเป็นต่อองค์กรของท่านในอนาคตเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ทักษะความรูท้ ี่บณ
ั ฑิตพึงมีและรายวิชาที่บณ
ั ฑิตควรผ่านการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการทํางาน
และเพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพที่ท่านต้องการ มีอะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แบบสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. โรงเรียนทีก่ ําลังศึกษาอยู่…………………………………………………
3. แผนการเรียน
 วิทย์-คณิต
 ศิลป์-ภาษา

 ศิลป์-คํานวณ
 อื่นๆ โปรดระบุ...............................

4. กําลังศึกษาระดับ...................................................... เกรดเฉลี่ย…………………
3. รายได้ผ้ปู กครอง

 1) ต่ํากว่า 5,000 บาท
 2) 5,001 – 10,000 บาท
 3) 10,001 – 15,000 บาท
 4) มากกว่า 15,000 บาท

ตอนที่ 2 ความสนใจในสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
1. ท่านต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) รัฐศาสตร์ (ตอบคําถามในข้อ 1.1)
 2) นิติศาสตร์
 3) รัฐประศาสนศาสตร์
 4) พัฒนาชุมชน
1.1. ท่านรู้จกั สาขาวิชารัฐศาสตร์ใช่หรือไม่
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 3) ไม่แน่ใจ
1.2. ท่านต้องการเลือกแขนงใดในสาขาวิชารัฐศาสตร์มากที่สุด (เฉพาะนักเรียนที่เลือกรัฐศาสตร์
เท่านั้น)
1) การเมืองการปกครอง  2) การเมืองท้องถิ่น
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1.3. อาชีพทีใ่ ฝ่ฝันหลังสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์
 1) ปลัดอําเภอ
 2) ข้าราชการ เช่น ทหาร ตํารวจ
 3) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 4) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน
 5) ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5) อื่น ๆ ระบุ……………………………
1.4. เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
 1) ความมั่นคง
 2) รายได้
 3) อื่น ๆ ระบุ……………………
2. การตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน ท่านใช้เกณฑ์อะไรช่วยในการตัดสินใจ
1)  ความถนัด/ชอบ
2)  ความต้องการประกอบอาชีพ
3)  พ่อแม่บังคับ
4)  เรียนตามเพื่อน
5)  อื่น ๆ ระบุ…………
3. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
1)  การเดินทาง/ระยะทาง
2)  ค่าใช้จ่าย
3)  ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา
4)  หลักสูตรที่เปิดมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ
5)  อื่นๆ โปรดระบุ............................
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พิมพ์สําเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา อธิ ก ารบดี จ ะขอความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่
31 พฤษภาคม ของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์
“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ ง
จะต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดม ศึกษา
อื่นเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา
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8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า24 หน่วยกิต และมีค่า
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50สําหรับระยะเวลาการศึกษา
ต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จากสถาบั นเดิม ทั้งนี้ จะต้องมี จํานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนดโดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
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11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต
11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได้ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียน และ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ
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จํานวนชั่วโมงและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจํานวน
ชั่วโมงเรียนและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จําเป็นต้องเปิดสอนในภาค ฤดู
ร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเฉพาะ
การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการใช้
ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อ
ปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงและจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจํานวนชั่วโมงและ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจํานวนชั่วโมงเรียนและ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึกษานอกระบบ
เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสําคัญของการศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ สําหรับจํานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม เป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการใดๆ ก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์
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มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้
จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโท
ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กําหนดใน
หลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่สองอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกําหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ใน
แต่และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
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จํานวนหน่วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
15.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ของกลุ่มวิชาจํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3
หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสําหรับชั้นปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง
หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
15.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จํานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค
ข้อ 17 จํานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน12 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150หน่วย
กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน15 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.3 หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72หน่วย
กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี4
ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถ้วนและให้
ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันทีเ่ ปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และ
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
ไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
18.6 การลงทะเบี ย นรายวิ ชาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ องลง
ทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
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18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ
ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
สําหรั บการลงทะเบียนรายวิ ชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวน
หน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามระเบียบว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา
ต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้น้นั จากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวั นที่ นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้สาํ เร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลง ทะเบียน
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึง่ ครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลําดับ
ขั้น
20.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้
กําหนดดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A
=
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+ =
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
=
ดี
(GOOD)
C+ =
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
=
พอใช้
(FAIR)
D+ =
อ่อน
(POOR)
D
=
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
=
ตก
(FAILED)
S
=
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
=
ไม่เป็นทีพ่ อใจ
(UNSATISFACTORY)
I
=
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
=
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS)
V
=
ผู้เข้าร่วมศึกษา
(VISITOR)
W
=
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
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20.5 ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ Fซึ่ง
แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังนี้
ลําดับขั้น
A
มีค่าลําดับขั้นเป็น
4
ลําดับขั้น
B+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
3.5
ลําดับขั้น
B
มีค่าลําดับขั้นเป็น
3
ลําดับขั้น
C+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
2.5
ลําดับขั้น
C
มีค่าลําดับขั้นเป็น
2
ลําดับขั้น
D+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
1.5
ลําดับขั้น
D
มีค่าลําดับขั้นเป็น
1
ลําดับขั้น
F
มีค่าลําดับขั้นเป็น
0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้
อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
อยู่
นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกําหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง
อยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย
ของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกําหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตาม
ข้อ 19
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20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.8
20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ตามข้อ 20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
20.12 การนับหน่วยกิตสะสม
20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, Dหรือ
อักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งโดยมิได้
สอบตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่
เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าลําดับ
ขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษา
อื่ น เป็ น การชั่ ว คราว อาจขอโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นมาประเมิ น รวมกั บ ผลการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพและมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษา
สังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผล
การเรียนเป็น “I” ไม่นําหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
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นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน
แล้วหารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ํารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้ต่ํากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดท้ายเท่านั้น
หมวด 4
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย
นัก ศึ ก ษาผู้ ใ ดที่ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเข้ า ชั้ น เรี ย นในชั่ ว โมงเรี ย นได้ ให้ ยื่ น ใบลาต่ อ
อาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7
วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผ้สู อน
22.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถ
ยืน่ ใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
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22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
22.3.3
นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่ง พักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึ ก ษาปกติ ห รื อ มากกว่ า จะต้องชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่อรัก ษาสถานภาพนัก ศึ ก ษาทุกภาค
การศึกษาปกติ
22.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองภาคการศึ ก ษาปกติ ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ ภาคการศึ ก ษาที่ ล าพั ก หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก
การศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
นั้น ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรม
เนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะนํามา
คํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผลตามข้อ 25
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24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
24.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 26
24.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4,ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4
ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่18 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียน
หลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15 ,ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้รับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
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25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่
นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2หรือ
ต่ํากว่า 1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจาก
สภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส
ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียน
รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทําคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและ
จํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง2.00
กรณี ที่นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว และได้ค่าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้
นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ
รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามวินัยนักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน14 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนและไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 27 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
27.1 มีความประพฤติดี
27.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและ
เงื่อนไขที่กําหนดของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00 และได้
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 26
การเสนอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่
นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุ มั ติ คํา ขอเป็ น กรณี พิ เ ศษก็ ไ ด้ ท้ั ง นี้ จะต้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญา
ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําปีตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
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การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี
29.2.1 เหรียญทองแดง
(1) สํ า หรั บ หลั ก สู ต ร 4 ปี หลั ก สู ต ร 5 ปี และหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง ให้ แ ก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น
และต้องมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สําเนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (5/2553)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“18.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
“20.16 สําหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนั้น”
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมประพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สําเนา

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ๒๐๗/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------------------------------เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ และดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย
๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
๓) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
๔) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
๕) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการและ
เลขานุการ
มีห น้ าที่ ให้ คํา ปรึก ษา กํากั บดูแ ล และอํานวยความสะดวกในการดํา เนิน งาน
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลาและมีคุณภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร
๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๑) อาจารย์ ดร.วิโรจน์
ตระกูลพิทักษ์กิจ ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จไุ รรัตน์ โสภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) อาจารย์ ดร.ธเนศ
อิ่มสําราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) Miss.Zou
Guijiao
กรรมการ
๕) Miss.Hao
Xi
กรรมการ
๖) อาจารย์พนัส
มัตยะสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
๗) อาจารย์ศิริรัตน์
กิตติจารุขจร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- 177 -

๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
๑. อาจารย์เพ็ญพร
แก้วฟุ้งรังษี
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์บัณฑิต
ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
กรรมการ
๕. อาจารย์กนกรัตน์
ปิลาผล
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๑. อาจารย์ ดร.สุชาดา
เจียพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก
นัยจรัญ
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ
ติดชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ภัครพล
แสงเงิน
กรรมการ
๘. อาจารย์วาสินี
มีเครือเอี่ยม
กรรมการ
๙. อาจารย์รัตนาวดี
ปาแปง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์กฤษณา
ชาญณรงค์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. อาจารย์ธีรพัฒน์
พูลทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารย์ปทุมพร
บุญชุม
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา
คล้ายสิงห์โต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์อุมาภรณ์
ยศเจริญ
กรรมการ
๕. อาจารย์พัทชา
บุญยะรัตน์
กรรมการ
๖. อาจารย์โชติกา
เศรษฐธัญการ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
ขันยศ
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.คุณากร
คงชนะ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์เกชา
ดาดูเคล
กรรมการ
๑๑. อาจารย์วิสิฏฐา
แรงเขตรการ
กรรมการ
๑๒. อาจารย์อัศวพร
แสงอรุณเลิศ
กรรมการ
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๑๓. อาจารย์พนิตนันท์
เอี่ยมต่อม
กรรมการ
๑๔. อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว
กรรมการ
๑๕. อาจารย์วารีรตั น์
สีแดง
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. อาจารย์เภทรา
สิริสรรพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑. อาจารย์ณัฐกานต์
เส็งชื่น
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ภิสันติ์
ตินะคัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ทิศากร
ไชยมงคล
กรรมการ
๕. อาจารย์สิรินญา
ศรีชมภู
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.ดิษยา
ศุภราชโยธิน
กรรมการ
๗. อาจารย์อธิษฐาน
งามกิจวัตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์นิภาวรรณ
นวาวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.ไพศาล
สุขปัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์พึงรัก
ริยะขัน
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ําเพชร อยู่โต
กรรมการ
๖. อาจารย์อรรถพล
วงศ์ชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
ปัทมสนธิ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ร่งุ โรจน์
ฝ้ายเยือ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ ดร.ดนชนก
เบื่อน้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๗หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ศศิธร
ติณะมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์พรรณทิพา
มันตะสูตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินนั ท์ บัณฑิตย์ กรรมการ
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๗. อาจารย์สนทยา
สาลี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
๑. อาจารย์จุฑารัตน์
มณีวัลย์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ยศจรัส
ดือขุนทด
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วรารัตน์
วริรกั ษ์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.กมลธรรม
เกื้อบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์นพดล
พันธุ์เพ็ชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๙ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. อาจารย์ภัทรพิมพ์
เส้งเสน
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์
กรรมการ
๔. อาจารย์กฤติมา
อินทะกูล
กรรมการ
๕. อาจารย์อเนก
สุขดี
กรรมการ
๖. อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์อมฤต
วุ่นพูลสมบัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑. อาจารย์ ดร.ธนัสถา
โรจนตระกูล
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์รณชัย
หมื่นวงศ์
กรรมการ
๕. อาจารย์นภัส
จันทรวรชาต
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
กรรมการ
๗. อาจารย์จุฑาธิป
ประดิพัทธ์นฤมล กรรมการ
๘. อาจารย์รสสุคนธ์
ประดิษฐ์
กรรมการ
๙. อาจารย์นันทพันธ์
คดคง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุดารัตน์
รัตนพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. อาจารย์ยุวดี
พ่วงรอด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๒.๑๑ หลักสูตรวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ซอทอง
บรรจงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ฉัตรแก้ว
บุศย์น้ําเพชร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการตามรายชื่ อ ดั ง กล่ า ว มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษา และยกร่ า งหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องตามรูปแบบหัวข้อรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รและคณะกรรมการประจํ า คณะ และนํ า เข้ า พิ จ ารณาใน
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พิมพ์สําเนา

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 1224/2558
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
--------------------------------------------------------------------ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ ง บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป็ น ไปตามระเบี ย บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1) อาจารย์ ดร.วิโรจน์
ตระกูลพิทักษ์กิจ ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์
โสภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์ ดร.ธเนศ
อิ่มสําราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) Miss.Zou
Guijiao
กรรมการ
5) Miss.Hao
Xi
กรรมการ
6) อาจารย์พนัส
มัตยะสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
7) อาจารย์ศิริรตั น์
กิตติจารุขจร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1) อาจารย์เพ็ญพร
แก้วฟุ้งรังษี
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์บุษบา
บรรจงมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
กรรมการ
6) อาจารย์กนกรัตน์
ปิลาผล
กรรมการและเลขานุการ
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2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1) อาจารย์ ดร.สุชาดา
เจียพงษ์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์
ณ ตะกั่วทุ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รองศาสตราจารย์กิ่งแก้ว
เพ็ชรราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์
วิวัฒนเศรษฐ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) อาจารย์ ดร.ขวัญชนก
นัยจรัญ
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.สมเกียรติ
ติดชัย
กรรมการ
7) อาจารย์ภคั รพล
แสงเงิน
กรรมการ
8) อาจารย์วาสินี
มีเครือเอี่ยม
กรรมการ
9) อาจารย์รัตนาวดี
ปาแปง
กรรมการ
10) อาจารย์กฤษณา
ชาญณรงค์
กรรมการและเลขานุการ
11) อาจารย์ธีรพัฒน์
พูลทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) อาจารย์ปทุมพร
บุญชุม
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี
วงศ์วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา
คล้ายสิงห์โต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์อุมาภรณ์
ยศเจริญ
กรรมการ
5) อาจารย์พัทชา
บุญยะรัตน์
กรรมการ
6) อาจารย์โชติกา
เศรษฐธัญการ กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล
เกิดผล
กรรมการ
8) อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
ขันยศ
กรรมการ
9) อาจารย์ ดร.คุณากร
คงชนะ
กรรมการ
10) อาจารย์เกชา
ดาดูเคล
กรรมการ
11) อาจารย์วิสิฏฐา
แรงเขตรการ
กรรมการ
12) อาจารย์อัศวพร
แสงอรุณเลิศ
กรรมการ
13) อาจารย์พนิตนันท์
เอี่ยมต่อม
กรรมการ
14) อาจารย์นันทภัค
ประทีปแก้ว
กรรมการ
15) อาจารย์วารีรัตน์
สีแดง
กรรมการและเลขานุการ
16) อาจารย์เภทรา
สิริสรรพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
1) อาจารย์ณัฐกานต์
เส็งชื่น
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์ภิสันติ์
ตินะคัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์ทิศากร
ไชยมงคล
กรรมการ
5) อาจารย์สิรินญา
ศรีชมภู
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.ดิษยา
ศุภราชโยธิน
กรรมการ
7) อาจารย์อธิษฐาน
งามกิจวัตร
กรรมการและเลขานุการ
8) อาจารย์นิภาวรรณ
นวาวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1) อาจารย์ไชยรัตน์
ศิรินคร
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์ ดร.ไพศาล
สุขปัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์พึงรัก
ริยะขัน
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ําเพชร
อยู่โต
กรรมการ
6) อาจารย์อรรถพล
วงศ์ชัย
กรรมการ
7) อาจารย์ ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
กรรมการ
8) อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
ปัทมสนธิ์
กรรมการ
9) อาจารย์ร่งุ โรจน์
ฝ้ายเยื่อ
กรรมการและเลขานุการ
10) อาจารย์ ดร.ดนชนก
เบื่อน้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.น้ําทิพย์ วิภาวิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์บุญเลิศ
อรุณพิบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
คันชั่งทอง
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ซื่ออุทิศกุล
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ กรรมการ
7) อาจารย์สนทยา
สาลี
กรรมการและเลขานุการ
2.8 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
1) อาจารย์จุฑารัตน์
มณีวัลย์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ประทีป
นักปี่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์ยศจรัส
ดือขุนทด
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา
เอี่ยมสอาด
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.วรารัตน์
วริรักษ์
กรรมการ
7) อาจารย์ ดร.กมลธรรม
เกื้อบุตร
กรรมการและเลขานุการ
8) อาจารย์นพดล
พันธุ์เพ็ชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.9 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
1) อาจารย์ภัทรพิมพ์
เส้งเสน
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์
สุขสําราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์ ดร.อรุณี
กาสยานนท์
กรรมการ
5) อาจารย์กฤติมา
อินทะกูล
กรรมการ
6) อาจารย์อเนก
สุขดี
กรรมการ
7) อาจารย์วริยา
ด้วงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
8) อาจารย์อมฤต
วุ่นพูลสมบัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.10 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1) อาจารย์ ดร.ธนัสถา
โรจนตระกูล
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร
บุณยรัตพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รองศาสตราจารย์สมพิศ
สุขแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์รณชัย
หมื่นวงศ์
กรรมการ
5) อาจารย์นภัส
จันทรวรชาต
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.วงศกร
เจียมเผ่า
กรรมการ
7) อาจารย์จุฑาธิป
ประดิพัทธ์นฤมล กรรมการ
8) อาจารย์รสสุคนธ์
ประดิษฐ์
กรรมการ
9) อาจารย์นันทพันธ์
คดคง
กรรมการ
10) อาจารย์สุดารัตน์
รัตนพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
11) อาจารย์ยุวดี
พ่วงรอด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2.11 หลักสูตรวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย์ ดร.วาณี
อรรจน์สาธิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อาจารย์ฉัตรแก้ว
บุศย์น้ําเพชร
กรรมการและเลขานุการ
ทั้ง นี้ ให้ คณะกรรมการตามรายชื่อ ดั ง กล่ า ว มี ห น้ าที่ วิ พากษ์ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี
คุณ ภาพและมาตรฐานตามพัฒ นาการในสาขาวิ ช า ทิ ศ ทางการผลิ ต บัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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พิมพ์สําเนา
ที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕/ว ๑๘๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เรียน ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กําหนดการดําเนินงาน
๒. แบบตอบรับเป็นวิทยากร

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตามรอบการปรับปรุงของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มขององค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ในการนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์สูง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๐ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารหลังใหม่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาให้ ความอนุ เ คราะห์ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวั น เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๐๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunisa_peth@hotmail.com
ผู้ประสานงาน อาจารย์ภัทรพิมพ์ เส้งเสน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๖๗๐ ๔๕๐๗
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕/ว ๑๘๔

พิมพ์สําเนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เรียน ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กําหนดการดําเนินงาน
๒. แบบตอบรับเป็นวิทยากร

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตามรอบการปรับปรุงของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มขององค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ในการนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์สูง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๐ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารหลังใหม่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาให้ ความอนุ เ คราะห์ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวั น เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๐๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunisa_peth@hotmail.com
ผู้ประสานงาน อาจารย์ภัทรพิมพ์ เส้งเสน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๖๗๐ ๔๕๐๗
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕/ว ๑๘๔

พิมพ์สําเนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เรียน ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กําหนดการดําเนินงาน
๒. แบบตอบรับเป็นวิทยากร

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตามรอบการปรับปรุงของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มขององค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ในการนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์สูง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ คณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาให้ ความอนุ เ คราะห์ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวั น เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๐๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunisa_peth@hotmail.com
ผู้ประสานงาน อาจารย์ภัทรพิมพ์ เส้งเสน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๖๗๐ ๔๕๐๗
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ที่ ศธ ๐๕๓๘.๐๕/ว ๑๘๔

พิมพ์สําเนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เรียน ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กําหนดการดําเนินงาน
๒. แบบตอบรับเป็นวิทยากร

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตามรอบการปรับปรุงของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มขององค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ในการนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์สูง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ คณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดพิ จ ารณาให้ ความอนุ เ คราะห์ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวั น เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๐๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunisa_peth@hotmail.com
ผู้ประสานงาน อาจารย์ภัทรพิมพ์ เส้งเสน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๖๗๐ ๔๕๐๗
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ภาคผนวก ง
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การเมือง)
ร.ม. (การปกครอง)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)

:
:
:
:

อรุณี กาสยานนท์
Arunee Kasayanond
อาจารย์
357/38 โคกช้าง 13 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบการศึกษา
2556
2546
2542

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองไทย ปรัชญาการเมือง และนโยบายสาธารณะ
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
รายงาน Kasayanond, A. (2015). Understanding the Constitution of the
การประชุม Kingdom of Thailand B.E. 2007 of people in Phitsanulok, Thailand. 1st
วิชาการ ASEAN Conference on Humanities and Social Science. pp.107115. Proceedings in 28-30 May 2015, Vientiane, Lao PDR.
2
บทความ Kasayanond,A. (2016). Research Promoting Guidelines for The College
วิจัย
of Government, Rangsit. Review of European Studies 8 (2), pp.
96-104.
3
ตํารา
อรุณี กาสยานนท์. (2558). การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม. พิษณุโลก :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
4
ตํารา
อรุ ณี กาสยานนท์ และกฤติ ม า อิ น ทะกู ล . (2558). ความคิ ด ทาง
การเมืองเบื้องต้น. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
POL121
ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
POL261
เศรษฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ
POL328
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
POL381
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตร์
POL382
ปัญหาพิเศษทางรัฐศาสตร์
POL494
สัมมนาทางรัฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ร.ม. (การปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Amarit Wunpunsombat
อาจารย์
47 ถนนผดุงราษฎร์ ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบการศึกษา
2556
2551

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา อมฤต วุ่นพูลสมบัติ. (2558). พฤติกรรมทางการเมือง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
POL112
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
POL161
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL223
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
POL322
การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
POL362
สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก
POL421
การเมืองกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี
POL494
สัมมนาทางรัฐศาสตร์

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(2-2-5)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

กฤติมา อินทะกูล
Krittima Intagoon
อาจารย์
111 ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

จากสถาบัน

ปีที่จบการศึกษา

ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2551

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทฤษฎีการเมือง และการเมืองภาคพลมือง
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา อรุณี กาสยานนท์ และกฤติมา อินทะกูล. (2558). ความคิดทางการเมือง
เบื้องต้น. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
POL111
การเมืองและการปกครองของไทย
POL113
อินโดจีนศึกษา
POL221
ทฤษฎีการเมือง
POL226
การสื่อสารทางการเมือง
POL323
การเมืองภาคพลเมือง
POL326
การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย
POL327
เพศกับการเมือง
POL494
สัมมนาทางรัฐศาสตร์

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(2-2-5)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

อเนก สุขดี
Anek Sookdee
อาจารย์
156 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
จากสถาบัน

ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) เกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิยมอันดับหนึ่ง

ปีที่จบการศึกษา
2556
2547

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองไทย และสถาบันทางการเมือง
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
รายงาน อเนก สุขดี . (2558). ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 2 สาขาวิ ชา
การ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในเรื่องการเข้าชั้นเรียนสาย.
สืบเนื่อง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
POL112
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
POL122
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
POL241
ภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น
3(3-0-6)
POL243
การเมืองและการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
POL321
ชนชั้นนําทางการเมือง
3(3-0-6)
POL341
กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
POL494
สัมมนาทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:

วริยา ด้วงน้อย
Variya Doungnoi
อาจารย์
25/2 ถนนเชิดบุญชาติ ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
รป.ม. (การบริหารรัฐกิจ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

จากสถาบัน

ปีที่จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

2551
2546

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การเมือง
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา วริ ย า ด้ ว งน้ อ ย และจุ ฑ าธิ ป ประดิ พั ท ธ์ น ฤมล (2558). การเมื อ งและการ
ปกครองท้องถิ่นไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
POL141
การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย
POL227
การเมืองกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
POL242
การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิน่
POL325
จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
POL344
การวางแผนพัฒนาท้องถิน่ และภูมิภาค
POL494
สัมมนาทางรัฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

:
:
:
:

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)

จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
Chuthatip Pradiphatnaruemol
อาจารย์
โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จากสถาบัน
ปีที่จบการศึกษา
2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะ
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
รายการบรรณานุกรม
1
ตํารา วริยา ด้วงน้อย และจุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล (2558). การเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่นไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
POL244
การเมืองท้องถิ่นกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
POL245
จริยธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
POL342
ธรรมาภิบาลสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
POL343
โลกาภิวตั น์กบั การปกครองส่วนท้องถิ่น
POL345
การเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น
POL346
การเมืองกับนวัตกรรมท้องถิ่น
POL494
สัมมนาทางรัฐศาสตร์

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(2-2-5)
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ภาคผนวก จ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
***********************
ด้ ว ยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของคณะวิทยาการจัดการ มา
เป็นรายวิชาในหลักสูตร ดังนั้นสาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต
๑. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๒. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ําเสมอ
๑.๓ มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
๓. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๔ มีจิตสาธารณะ
๔. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
๑.๕ มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผ้อู ื่น
๕. เคารพสิทธิ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒. ด้านความรู้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
๒.๑ รู้รอบ
๑. มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ใน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ
๒.๒ รู้ลึก
๒. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ บูรณาการ
๓. มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้
๒.๔ ประยุกต์ใช้
๔. รู้กฎระเบียบ ข้อกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ คิดเป็น
๑. มีความสามารถในการหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
๓.๒ แก้ปัญหาเป็น
๒. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจาก
การตัดสินใจนั้น
๓.๓ สร้างสรรค์
๓. สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจ ในกลุ่ม
วิชาการจัดการบริหารธุรกิจและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๔. มีทักษะและความเข้าใจในภาคปฏิบัติที่ได้รับการ
ฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระที่สําคัญของสาขาวิชา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง
๑. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
รายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
๔.๒ มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ สามารถทํางานได้ในแต่ละบริบทได้อย่าง
๓. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
เหมาะสม
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
๔.๔ มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
๔. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๕ สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมตามบริบท
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการ
๑. สามารถระบุและแนะนําเทคนิคทางสถิติหรือ
วิเคราะห์ข้อมูล
คณิตศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
๒. สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
เหมาะสม
ผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสรุป
ประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟัง
ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
๓. สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้
เหมาะสม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมและใช้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
และแนวความคิด
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ
อย่างเหมาะสม
๖. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
๗. สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
**********************************
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้
นํ า รายวิ ช าในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเป็นรายวิชาในหลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาจึงทําการ
เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึ งออกประกาศ เรื่ อ ง การเที ย บเคี ย งมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ กั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.ซื่อสัตย์ สุจริต

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.รับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.มีจิตสาธารณะ
๔.มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
๕.มีความเคารพอ่อนน้อมให้เกียรติผู้อื่น

ด้านความรู้
๑.รู้ลึก
๒.รอบรู้

๓.บูรณาการ

๔.ประยุกต์ใช้
ด้านทักษะทางปัญญา
๑.คิดเป็น

๒. แก้ปัญหาเป็น

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึก
ของผู้อื่น
๑. เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๒. รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
๓. ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กั บ การแก้ ปั ญ หาและการต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ใ น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๑. สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎี ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เ พื่ อ เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

๓.สร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑.มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง
๑. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

๒.มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
๔.สามารถทํางานได้ในแต่ละบริบทได้อย่าง
เหมาะสม

๒. สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความ
หลากหลายรับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
๕.สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้ง
๓. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไข
อย่างเหมาะสมตามบริบท
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
๑. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เหมาะสม
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการค้ น คว้ า หาความรู้ แ ละการ
นําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
๒.สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการ
๒.สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ข้ั น พื้ น ฐานได้
วิเคราะห์ข้อมูล
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓.สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
๓. สามารถสือ่ สารประเด็นทางรัฐประศาสน
เหมาะสม
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
***************************************
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้
นํ า รายวิ ช าในหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็ นรายวิ ชาใน
หลั กสู ตร และเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ห ลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึ งออกประกาศ เรื่ อ ง การเที ย บเคี ย งมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.ซื่อสัตย์ สุจริต
๒.รับผิดชอบต่อหน้าที่

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

๓.มีจิตสาธารณะ
๓. เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ของ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
๕.มีความเคารพอ่อนน้อมให้เกียรติผู้อื่น

ด้านความรู้
๑.รู้ลึก

๒.รอบรู้

๓.บูรณาการ

๔.ประยุกต์ใช้
ด้านทักษะทางปัญญา
๑.คิดเป็น

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม
สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น
มนุษย์
๑.มีความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาในสาขานิติศาสตร์ที่
ศึกษา
๒. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถวิ เ คราะห์
ปั ญ หา และนํ า องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
๓.สามารถวิ เ คราะห์ พั ฒ นาและบู ร ณาการองค์
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๑.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๒. แก้ปัญหาเป็น
๒.สามารถประยุกต์องค์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหา สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาได้
๓.สร้างสรรค์
๓.สามารถพั ฒ นาความรู้ ความชํ า นาญติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางด้าน
นิติศาสตร์ รวมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑.มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง
๑.มีความเป็นผู้นํา
๒.มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒.สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มคน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
๔.สามารถทํางานได้ในแต่ละบริบทได้อย่าง
เหมาะสม

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
สังคม
๔.สามารถสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
อํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทํางาน

๕.สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมตามบริบท
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
๑. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ที่จําเป็นที่มีอยู่ใ น
เหมาะสม
ปัจจุบันต่อการทํางานได้อย่างเหมาะสม
๒.สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการ
๒.สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นใน
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
๓.สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
๓.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เหมาะสม
เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

