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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Development
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

0560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
B.A. (Social Development)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
6.2 คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 15 (8/2559) วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11 วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน
ครั้งที่ 123 (7/2560)
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิเคราะห์ (Analyst) ทางด้านการบริหารจัดการ นโยบายและการวางแผนทางสังคม
และการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม
8.2 เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ในตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาสังคม นักบริหารงานทั่วไป งานบริหาร งานบุคคล งานธุรการ
เป็นต้น
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ตาแหน่ง นักบริหารงานบุคคล งานธุรการ ผูบ้ ริหารทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Manager) เป็นต้น
8.4 นักพัฒนาสังคมในหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยต้องผ่านการสอบตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ
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8.5 นักพัฒนา (Development Worker) ในชุมชนและท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยต้องผ่านการสอบตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ
8.6 ผูป้ ระสานงาน นักพัฒนา นักบริหารโครงการในองค์กรพัฒนาเอกชน
8.7 ผูป้ ระสานงาน นักวิจัย นักวิชาการทางด้านตัวชี้วัดทางสังคม และวัฒนธรรม ประจา
ศูนย์วิจัยหรือศูนย์วิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8.8 บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ กรณีเป็นผู้สอนในโรงเรียนต้องศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพิ่มเติม หรือศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญา (พัฒนาสังคมคู่ขนานศึกษาศาสตร์)
8.9 นักวิจารณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cutural Critic)
8.10 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย เป็นเจ้าของกิจการ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
36599005 xxxxx
อาจารย์

1

นางสาวณัฏฐิมา มากชู

2

นางสาวไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ 15299000 xxxxx

อาจารย์

3

นางรัตยิ า ฟิชเชอร์

35607000 xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวสาริณีย์ ภาส
ยะวรรณ

35705009 xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวอรญา อนุกูล

15601000 xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A.
ศศ.ม.
ร.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

Political Science
พัฒนาสังคม
การปกครอง
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์
ศศ.ม. การพัฒนาสังคม
ป.บัณฑิต การจัดการและการ
ประเมินโครงการ
ศศ.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
พช.ม. พัฒนาชุมชน
ศศ.บ. พัฒนาสังคม
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
West Virginia University, USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2556
2545
2541
2554
2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2546
2536
2554
2546

มหาวิทยาลัยพายัพ

2544

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) กล่าวถึง สถานการณ์
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่า
ช่ว งที่ผ่านมา ในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 8–10 สังคมไทยได้ อัญ เชิญ หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็น
พ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้ม กั นในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่ อเตรีย มความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญ
กับการพั ฒ นาคนและสังคมไทยให้มีคุณ ภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ ประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี
นวั ต กรรม และความคิ ด สร้างสรรค์ บนพื้ น ฐานการผลิ ต และการบริโภคที่ เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่งแวดล้ อ ม
ขณะเดียวกัน ยังจาเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้หลัก การพัฒ นาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนสถานการณ์การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
ส่งผลให้ เกิ ด การเคลื่ อ นย้ ายเงิน ทุ น สิ นค้ า และบริก าร โดยเฉพาะการเคลื่ อ นย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนานัป การ
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ซึ่งในทวีปเอเชียนั้น ประเทศจีนและอินเดีย ถือว่าเป็นประเทศมหาอานาจทาง
เศรษฐกิจและสังคมระดับโลก ดังนั้น ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนานาอารยประเทศ จึงต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงไปของประชาคมโลก ซึ่งต้องมีก ารดาเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก
ทั้งการหาตลาดเพิ่ มและการผลั ก ดั น ให้ ผู้ผ ลิ ตในประเทศปรับ ตั วให้ สามารถแข่งขัน ได้ แต่ ทั้ งนี้ ต้ อ ง
ขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานความเป็นไทย
นอกจากนี้ สถานการณ์ ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ของเท คโนโลยี ส ารสนเท ศ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี ได้ ส่ งผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม มีทั้งด้านโอกาสและด้านภัยคุกคาม ดังนั้น ประเทศไทยจาเป็นต้องเตรียมความ
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พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งต้องมีการบริ หาร
จัด การองค์ค วามรู้อ ย่างเป็ น ระบบ อาทิ การพั ฒ นาและการสร้างองค์ ความรู้ในหลากหลายแขนง
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดรับกับข้อได้เปรียบของสังคมไทย เช่น สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กั บสินค้าและ
บริการ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
อนุสิทธิบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน
อย่ างไรก็ ต าม เศรษฐกิ จ ไทยยั งมี จุ ด อ่ อนในเชิงโครงสร้างที่ ต้ องพึ่ งพิ งการน าเข้าวั ต ถุ ดิ บ
ชิ้นส่วน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตยังอยู่ในระดับต่า
เนื่องจากการผลิตยังต้องอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าฐานความรู้ อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
และบริโภคอย่างสิ้นเปลือง ทาให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและผลกระทบในด้านสังคมตามมา ซึ่งยัง
ขาดการสร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เหมาะสมภายใต้ เงื่อ นไขบริ บ ทโลกที่ มี ก าร
เคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน องค์ความรู้ เทคโนโลยี สินค้า และบริการอย่างเสรี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาส
และอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ง ประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อ
สุ ข ภาพ และการให้ บ ริก ารด้ านอาหารสุ ขภาพ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการแพทย์ พื้ น บ้ าน สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วและการพั ก ผ่ อ นระยะยาวของผู้ สู งอายุ ดั งนั้ น จึ งนั บ เป็ น โอกาสในการพั ฒ นาและสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จได้ แต่ในอีกด้านก็ จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่
ประเทศที่มผี ลตอบแทนสูงกว่า
ขณะเดียวกัน การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนทาให้การดูแลและป้องกัน
เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างยากลาบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการ
ร้าย การแพร่ระบาดของโรคใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้มีการเดินทาง ทั้ง
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและการท าธุ ร กิ จ ในที่ ต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกมี ม ากขึ้ น รวมทั้ ง สั ง คมและเศรษฐกิ จ บน
ฐานความรู้ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรที่มีองค์ความรู้สูงเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่ กฎหรือระเบียบ ที่เกี่ยวกับการรวมตัวของกลุ่ม
เศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผูป้ ระกอบการเพื่อไปทางานในต่างประเทศได้
สะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องคานึงถึงมาตรการ ทั้งด้านการส่งเสริมคนไปทางานต่างประเทศ
การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศ และการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหา
ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
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ประเด็ น ส าคั ญ อีก ประการหนึ่ ง คื อ คนไทยก าลั งประสบปั ญ หาวิก ฤตค่ านิ ย มที่ เป็ น
ผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ ทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทาให้คุณธรรมและจริยธรรมของคน
ไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมและ
จริยธรรมลดน้อยลง อันจะนาไปสู่การมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึน้
สาหรับสถานการณ์ด้านชุมชนในสังคมไทย พบว่า มีการปรับตัวจากความเป็นชนบทเข้า
สู่ความเป็นเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาระหว่างชนบทกับเมืองนั้น เป็นไปในลักษณะที่แยกส่วน
ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุล โดยจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการดารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคนใน
ชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไป กระแสวั ต ถุ นิ ย มส่ ง ผลให้ ค นในชุ ม ชนรั ก ความสะดวกสบายมากขึ้ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน คนในชุมชนกลับมีความสุขลดลง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น และ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง โดยมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ส่วนในด้านวัฒนธรรม
พบว่า ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกละเลย มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น
ระบบคุณค่าเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการความรู้มีแนวโน้มที่มาก
ขึ้น ส่งผลให้หลาย ๆ ชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่มและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้สามารถจัดการกั บ
ปั ญ หาที่ ม ากระทบกั บ ชุม ชนได้ ในระดั บ หนึ่ ง พร้อ มกั บ มี ก ารเตรีย มความพร้อ มของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทั้งมีกลไกการบริหารงานที่สอดรับกับภารกิจการ
กระจายอานาจทางการปกครอง การส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทาแผนของท้องถิ่นและ
อาเภอ ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน มีผู้นาชุมชนและปราชญ์ชุมชน กระจายอยู่ทุกพื้นที่
ซึ่งนั บ ว่ามีบ ทบาทส าคั ญ ในการเป็ นแกนหลัก เพื่ อการขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาชุม ชน และจึงเห็ น ได้ ว่า
ปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบที่มคี วามเข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรูแ้ ละการประยุกต์ใช้อยู่ทั่ว
ทุกภูมิภาค
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบอั น เกิ ด จากสถานการณ์ ใ นข้ อ 11.1 และ 11.2 จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มศี ักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้แก่
1) การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล
และที่สาคัญ คือ การปรับตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความพอเพี ยงที่ผสานกับภูมิปัญญาไทย
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เพื่อพึ่งตนเองได้ในระดับประเทศและสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก
2) การพั ฒ นาความมั่ น คงด้ า นสวัส ดิ ก ารและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทย เพื่ อ สร้า ง
มูลค่าเพิ่มในด้านสุขภาพ สวัสดิการ และสังคมผู้สูงอายุ
3) การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มของเด็ ก และเยาวชนให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้คุณค่ากับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
ศาสนา
4) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมของท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงาน
ให้พร้อมรับภารกิจกระจายอานาจ
5) การพัฒ นาวิถี การดารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนและประเทศให้ลด
ความขัดแย้ง มีความเคารพต่อความแตกต่าง แต่สามารถใช้ชีวติ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้มากยิ่งขึน้
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ในการพัฒนาประเทศให้
ก้าวไกล ทันสมัย และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางกระแสความแตกต่าง
ทางความคิด พฤติกรรม และแนวทางในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการดารงอยู่ และทาให้ท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในบริบทโลกาภิวัตน์ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะกระทาได้ คือ การพัฒนากาลังคน
ของประเทศในด้านการเป็นนักพั ฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจิตวิญ ญาณในการเป็น
นักพัฒนาที่สามารถคิดและวิเคราะห์เป็น มีปัญญารู้รอบ สามารถเข้าใจสถานการณ์ของโลก ประเทศ
และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเท่าทัน เพื่อการใช้ชีวิต ทางานและพัฒนาสังคมได้อย่างมีความสุขในกระแส
โลกาภิ วั ต น์ ไม่ ว่ า จะอยู่ ในที่ ใดก็ ต าม โดยเฉพาะชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่
เหมาะสม พอเพียง และยั่งยืนได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดั ง นั้ น คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จึ ง ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมขึ้น โดยบรรจุรายวิชาที่มีความหลากหลายทั้งความรู้ ทักษะและแขนงวิชา เพื่อ
ช่ว ยเสริ ม สร้า งความรู้ค วามสามารถในการพั ฒ นาสั งคม ไม่ ว่ าจะเป็ น ด้ า นนโยบายและการจั ด ท า
แผนการพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทางสังคม สังคมวิ ทยาการพัฒนา สังคม
ศึกษา และการจัดการสังคมและการบริหารงานท้องถิ่น ในบริบ ทของความเป็นวิ ชาการและวิชาชีพ
นอกจากนี้ ต้ อ งการกระตุ้ น ให้ เกิ ด การตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า แนวคิ ด การพั ฒ นา และความเป็ น ไทย
ท่ามกลางกระแสโลกและประชาคมอาเซียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะสังคมศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาแนวทางเพื่อการ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยใช้หลักคิดทางสังคมศาสตร์ ประกอบกับการส่งเสริมความรู้ความสามารถในเชิง
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จาเป็นต่อนักพัฒนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.
2551-2565) ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ว่า “ยกระดับคุณ ภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรั บงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุน
การพั ฒ นาที่ยั่งยืนของท้องถิ่ นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ซึ่ง
เป็นความพยายามเพื่อจะแก้ไปปัญ หาสถานการณ์การศึกษาประเทศไทยที่กาลังเผชิญอยู่ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอานาจการ
ปกครอง เยาวชนและนักศึกษาไทย และเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงต้องให้ความสาคัญกับการศึกษาใน
ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล ทั้งนี้หมายรวมถึงสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์การเรียนรู้บนฐาน
การทางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based/Community-based education) เช่น Internship/
Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคม เป็นต้น
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา เน้นปรัชญา “ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่มีการประกันคุณภาพทางการศึกษาตลอดจนมี
การประเมิ น แผนและโครงการต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ระบบโดยมุ่ งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จั งหวัด
ลาปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิท ยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องเคลื่อนเข้าไปให้บริการในชุมชนให้ ได้อย่าง
ทั่วถึง โดยมีพันธกิจที่สาคัญ ดังนี้
1) เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต อยู่ แ ละเรี ย น (Live and Learn) อย่ า งมี
ความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
2) เพื่อทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
3) เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
4) เพื่ อ ท านุบ ารุงภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น (Local
Wisdom) สู่สากล
5) เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
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12.2.2 พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้ า หมายที่ 1 มุ่ งสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ งสมรรถนะ (High-performance organization)
และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
เป้าหมายที่ 2 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้
ทางทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาของตนเอง เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ 3 มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) และ
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (i-Classroom)
เป้าหมายที่ 4 มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ
เป้าหมายที่ 5 มุ่งเน้นการบริการวิชาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เป้าหมายที่ 6 มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกั บท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอก ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 7 มุ่งเน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เป้าหมายที่ 8 มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 9 มุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
เป้าหมายที่ 10 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้น “ปัญญา
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ตลอดจนเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถด้านการพัฒนาสังคม มีพ้ืนฐานความรูด้ ้านการ
ค้นคว้าและวิจัย สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้าน
การพัฒนาสังคม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
2) การวิจัย
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถค้ น คว้ า วิ จั ย องค์ ค วามรู้ ด้ า น
สังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไป
ในอนาคต
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3) การบริการทางวิชาการ
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทั กษะและความสามารถทางพัฒนาสังคม
เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพสาหรับการทางานในอนาคต
4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้และสามารถประยุกต์คุณค่าแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนสามารถ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักได้ในสาธารณชน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality

12
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
100001 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
13.2 การบริหารจัดการ
13.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนิ นการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานจัดการเรียนการสอน
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13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะกาหนดให้รายวิชาในสาขาวิชาพัฒนาสังคมเป็น
ส่ว นหนึ่ งของหลั ก สู ต รของตน ต้ อ งท าหนั งสื อ ขอความร่วมมื อ หรือ ขออนุ มั ติ ในการบรรจุ รายวิช า
ดังกล่าวลงในหลักสูตรของตน จากคณะต้นสังกัดของสาขาวิชาพัฒนาสังคม
2) ขั้นตอนการเปิดรายวิชา ให้คณะหรือสาขาวิชาอื่น ที่กาหนดให้รายวิชาพัฒนาสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องทาหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะต้นสังกัดของ
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
3) ผู้สอน ในรายวิชาที่ใช้รหัสวิชา 191xxx มหาวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์ประจา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นผู้สอน
4) การวัดและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 โดยในรายวิชาที่ใช้รหัสวิชา 191xxx เป็นความรับผิดชอบ
ของสาขาวิชาพัฒนาสังคม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การพั ฒ นาสั งคมเป็น ศาสตร์แห่งการเรีย นรู้ตลอดชีวิต อดทน อุทิศ อิสระคิดวิเคราะห์
บ่มเพาะนักพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันแผนและนโยบาย ชี้ช่องทางคลายปัญหา ขับเคลื่อนสังคม
พัฒนาด้วยพลังปัญญารวมหมู่
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั งคม เป็ น ศาสตร์ ที่ มุ่ งพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในวิชาการด้านพัฒนาสังคม และให้นิสิตสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดีในวิชาการด้านการพัฒนาสังคม รู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สาขาวิชาจึงจัดให้มีกลุ่มองค์ความรูท้ ี่สนับสนุนและสัมพันธ์ต่อกันและ
กัน 3 กลุ่มองค์ความรู้ และทักษะสนับสนุน 2 ทักษะ ดังนี้
กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่
(1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตได้ศึกษาเพื่อมีความรู้
รอบด้าน ทั้งกลุ่มวิชาด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) กลุ่มวิชาเอก เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางการพัฒนาสังคม เน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านผ่านรายวิชาสาคัญ เช่น การประกอบการทางสังคม การดาเนินงานพัฒนาสังคม แนวคิด
ทฤษฎีดา้ นการพัฒนาสังคม ปัญหาสังคมและประเด็นสาคัญด้านการพัฒนา
(3) กลุ่ ม วิ ชาเอกเลื อ ก เป็ น กลุ่ ม วิช าเฉพาะสาขาวิช าพั ฒ นาสั งคมที่ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัด โดยมีการแบ่งกลุ่มรายวิชาออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่
คือ กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
พัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการจัดการสังคมและการบริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ทักษะสนับสนุน ได้แก่
(1) สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั ง คมเน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมในการสื บ ค้ น พิ เคราะห์ คั ด เลื อ กข้ อ มู ล อย่ างมี วิจ ารณญาณ ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล อย่ างมี
ประสิทธิภาพ การหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพ และมีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน
โดยทักษะนี้จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชาต่าง ๆ มีการ
มอบหมายให้ เขีย นรายงาน ตลอดจนวิชาที่ส อนเรื่องการวิจัย แบบมีส่วนร่วม ทั้งในเชิงปริม าณ เชิง
คุณภาพ และเชิงประเมิน
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(2) สาขาวิชาพั ฒ นาสั งคมเน้นให้บัณ ฑิตมีทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ย วข้อง
โดยก าหนดหรือสนับ สนุนให้ มีก ารฝึก งานตามหน่วยงานต่ าง ๆ ก่อนจบการศึก ษา เพื่อพั ฒ นาการ
ประยุก ต์ใช้ทักษะด้านความรู้ทางการพัฒนาสังคม การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในการท างานจริง
และการเข้ าใจตนเองและผู้ อื่ น ตลอดจนสามารถปรั บ ตั วและอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ในองค์ ก รได้ อ ย่ างมี
ความสุข
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาของประเทศไทย กล่าวคื อมุ่งพั ฒ นานิสิตให้ค รบถ้ วนทั้ ง 5 ด้านได้แก่ ด้า น
คุณ ธรรม จริย ธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยัง
พัฒนานิสติ ให้มที ักษะเชิงสุนทรียะและความงามแห่งศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้าง
กาลังคนของชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความอดทน อุทิศ และเป็นอิสระ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
1.3.2 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความความอดทน อุทิศตนเพื่อผู้อ่นื และเป็นอิสระไม่
ตกเป็นทาสของค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
1.3.3 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและมีความ
สามารถในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสม่าเสมอ และใช้เป็นพืน้ ฐานใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
สาขาวิชาพัฒนาสังคมได้กาหนดแผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร พร้อมด้วยกล
ยุท ธ์ตัว บ่งชี้และหลั ก ฐาน โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้
หลักสู ตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลั กสูตร ปี 2555 หลักสูตรสามารถผลิตบัณ ฑิตรุ่นแรกได้ในปี 2558 การ
พัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินปี 2559 ดังต่อไปนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หรือตลาดแรงงาน

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน

ติดตามการปรับเปลี่ยน ได้หลักสูตรปรับปรุงที่ดี ตัวเล่มหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
ขึน้
ปรับปรุง
หลักสูตรของ สกอ.

1. สารวจภาวการณ์มี
งานทาของบัณฑิต

2. สารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
3. สารวจความคิดเห็น
ของหน่วยงานที่นิสติ
ไปฝึกงาน
4. สารวจความคิดเห็น
ของบัณฑิตที่มตี ่อ
หลักสูตรที่ได้เรียนไป

ได้หลักสูตรปรับปรุงที่ดี
ขึน้
1. บัณฑิตได้งานทาใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและได้เงินเดือน
ตามเกณฑ์ของ กพ.
2. ความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
3. ความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ
ที่นสิ ิตไปฝึกงาน
4. ความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่มีตอ่
หลักสูตรที่ได้เรียน
ไป

ตัวเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง
1. ผลสารวจภาวการณ์
มีงานทาของบัณฑิต
ในประเด็นการได้งาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและได้เงินเดือน
ตามเกณฑ์ของ กพ.
2. ผลสารวจความพึง
พอใจและความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้
บัณฑิต
3. ผลสารวจความ
คิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่นิสติ
ไปฝึกงาน
4. ผลสารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน

มีต่อหลักสูตรที่ได้
เรียนไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ได้หลักสูตรปรับปรุงที่ดี ตัวเล่มหลักสูตร
ความเข้มข้นทาง
ขึน้
ปรับปรุง
วิชาการในระดับที่ใช้
1. สารวจความคิดเห็น 1. ความคิดเห็นของ
1. ผลสารวจความ
เป็นพืน้ ฐานในการ
ของบัณฑิตที่กาลัง
บัณฑิตที่กาลังศึกษา คิดเห็นของบัณฑิตที่
ศึกษาต่อระดับ
ศึกษาต่อระดับ
ต่อระดับปริญญาโท
กาลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขา วิชา
ปริญญาโท สาขาวิชา สาขาวิชาพัฒนา
ปริญญาโท สาขาวิชา
พัฒนาสังคมหรือสาขา พัฒนาสังคมหรือ
สังคมหรือสาขาที่
พัฒนาสังคมหรือ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
สาขาที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึก ษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึก ษาไม่ น้ อยกว่า 15 สั ป ดาห์ และเป็ นไปตามข้อบั งคั บมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผูท้ ี่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
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ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิทยาลั ยอาจท าการสอบคั ดเลื อก หรือคั ดเลื อกผู้ ที่ ได้ รั บอนุ ปริญ ญาหรื อ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็ นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ด้านความเข้าใจของนิสติ ต่อสาขาวิชาพัฒนาสังคม เนื่องจากนิสิตมีความสนใจที่จะ
เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคม แต่กลับไม่ทราบว่าปริญญาที่จบไปเกี่ยวข้องกับงานในอนาคต
ด้านการพัฒนาสังคมของตนเองอย่างไร
2.3.2 นิสติ มีพืน้ ฐานความสามารถทางวิชาการแตกต่างกันทาให้ต้องใช้เวลาในการปรับ
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนือ้ หาในสาขาวิชาให้ใกล้เคียงกัน
2.3.3 นิสติ ขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
2.3.4 นิสติ บางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานพัฒนา
สังคม เช่น ขาดภาวะผูน้ า และไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดกี ับบุคคลรอบข้างได้
2.3.5 นิสติ ส่วนใหญ่ มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยู่ในระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 ทาให้มีปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาพืน้ ฐานและวิชา
แกน ทีน่ ิสติ สาขาวิชาพัฒนาสังคมต้องเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 คณาจารย์ในสาขาวิชามีการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบข้อ
ซักถาม หรือข้อสงสัยให้แก่นิสติ
2.4.2 กาหนดตารางระบุช่วงเวลา (Office Hours) ของคณาจารย์ในสาขาวิชาในทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้นิสติ มีโอกาสเข้ามาปรึกษาหรือซักถามเกี่ยวกับด้านวิชาการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในส่วน
ที่ยังขาด รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
2.4.3 ขอความร่วมมือกับอาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาให้สอดแทรกความรู้และ
เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนทักษะทางด้านชุมชน
สัมพันธ์ และจิตอาสา
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2.4.4 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิต ทั้งด้านวิชาการ การปรับตัว
และด้านวิชาชีพ
2.4.5 ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสาขาวิชาผ่านเครือข่ายออนไลน์ ประจาสาขาวิชา
พัฒนาสังคม และกระดานประชาสัมพันธ์หน้าห้องสาขาวิชาหรือห้องสานักงานคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรให้เป็นผู้เผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับสาขาวิชากับผูท้ ี่สนใจทั่วไป
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
200
200
200
200
200
ชั้นปีที่ 2
200
200
200
200
ชั้นปีที่ 3
200
200
200
ชั้นปีที่ 4
200
200
รวม
200
400
600
800
800
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
200
200
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2,100,000 2,250,000 2,400,000 2,550,000 2,700,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
900,000 900,000
900,000
900,000
900,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
500,000 500,000
500,000
500,000
500,000
4. งบเงินอุดหนุน
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
รวมรายจ่าย
9,340,000 9,490,000 9,640,000 9,790,000 9,940,000

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 12,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั ก สู ตร แบ่ งเป็ นหมวดวิชาที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์
หลักสูตร
หลักสูตร
มาตรฐานของ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
สกอ.
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
30
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 72
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
6
หรือ สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต

21
9
88
6
15
61
37
24
6

30
88
12
15
55
31
24
6

6

6

124 หน่วยกิต

124 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

ไม่น้อยกว่า
จานวน

001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชาแกน
191103 การประกอบการทางสังคม
Social Entrepreneurship
191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Concept and Theory
191300 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
Research Methodology and Statistics

88 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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191301 การดาเนินงานพัฒนาสังคม
Social Development Operation
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100001 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
191201 จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
Sociological Social Psychology
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
191100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
191101 ปรัชญาสังคม
Social Philosophy
191102 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and Methodology I
191202 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and Methodology II
191203 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
Globalization and Localism
191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN
191205 ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม
Thai Public Administration System and Social Development
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเบื้องต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
Public Policy Administration and Social Development

31 หน่วยกิต
3(3-0-6)

15 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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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191304 การวางแผน และการประเมินโครงการ
Development Plan and Development Project Evaluation
191400 สัมมนา
Seminar

3(2-2-5)
1(0-3-2)

วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ ได้แก่
กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
พั ฒ นาสั งคม กลุ่มวิชาการจัด การสังคมและการบริหารงานท้องถิ่น และกลุ่มวิชาสังคมศึก ษา
โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตาม
รายละเอียด ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
191311 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของการพัฒนา
History of Economic-Politics in Development
191312 ระบบราชการกับการกาหนดนโยบาย
Bureaucratic Systems and Policy Making
191313 การวางแผนภาคและเมือง
City and Regional Planning
191314 การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning
191315 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
Technology and Social Development
191416 ภูมสิ ารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
Geo-Informatics and Social Development
191417 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาสังคม
Economic and Social Policy and Social Development
191418 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Planning and Management
191419 การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม
Evaluation Research and Application in Social Development

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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(2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม
191321 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
Human Development Concept and Theory
191322 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
Human Development Psychology
191323 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
Population and Social Development
191324 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
Human Development Process and Technique
191325 องค์การและการจัดการกับการพัฒนาสังคม
Organization and Management, and Social Development
191426 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Administration and Human Resource Development
191427 ภาวะผูน้ าเพื่อการพัฒนาสังคม
Leadership for Social Development
191428 การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
Study and Promotion of the Potential of Disadvantaged People
191429 การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ
Research and Organization Development
(3) กลุ่มวิชาการจัดการสังคมและการบริหารงานท้องถิ่น
191331 ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
Local Administration System
191332 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
Study and Analysis of Community
191333 ความเท่าเทียมทางสังคมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
Social Equality and Social Movements
191334 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
Development in Multicultural Society
191335 การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนาสังคม
Qualitative Research and Social Development
191435 การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
Urban and Rural Development Study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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191436 ข้ามพรมแดนศึกษา
Cross-Border Study
191437 ปรัชญากับสังคมไทย
Philosophy and Thai Society
191438 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
Cultural Ecology and Social Development
191439 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม
Participatory Action Research
(4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
191341 ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้
History and Applications
191342 ภูมศิ าสตร์กับการพัฒนา
Geography and Development
191343 ศาสนากับการพัฒนา
Religion and Development
191344 ศาสตร์แห่งพระราชา
Science of the King
191445 พลเมืองกับการพัฒนา
Citizenship and Development
191446 มโนทัศน์และวิธีการสอนสังคมศึกษา
Paradigm and Methodology of Social Study
191447 สื่อกับการพัฒนาสังคม
Media and Social Development
191448 ท้องถิ่นศึกษา
Local Studies
191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
Moral Teaching
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
191451 การศึกษาอิสระ *
Independent Study
191452 การฝึกงาน
Professional Training

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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191453 สหกิจศึกษา *
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
ให้ นิ สิ ต เลื อ กเรีย นรายวิช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลั ย พะเยา หรือ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
100001
191100
191101
192101

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
ปรัชญาสังคม
Social Philosophy
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
126100
191102
191103

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and Methodology I
การประกอบการทางสังคม
Social Entrepreneurship
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
191201
191202
191204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
Sociological Social Psychology
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and Methodology II
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
146200
191200
191203
191205

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Concept and Theory
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
Globalization and Localism
ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม
Thai Public Administration System and Social Development
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
191300
191302
191303
191xxx
191xxx
xxxxxx

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
Research Methodology and Statistics
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเบื้องต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare
การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
Public Policy Administration and Social Development
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
191301
191304
191xxx
191xxx
xxxxxx

การดาเนินงานพัฒนาสังคม
Social Development Operation
การวางแผน และการประเมินโครงการ
Development Plan and Development Project Evaluation
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
191400
191xxx
191xxx
191xxx
191xxx

สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
*191451 การศึกษาอิสระ
Independent Study
*191452 การฝึกงาน
Professional Training
*191453 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุ ป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธ
การเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก
ซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, dire4ction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม ผ่ า น
อินเตอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของ
สนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้ าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้ าที่ ของพลเมือ งในสังคมทุ ก ระดับ จิต อาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม และกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in the
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ และวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในชีวิ ต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น การดาเนินชีวติ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ดในที่ชุม ชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ต ามอัตลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Importance of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท
และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทา การจัดทากฎหมาย
ลายลั ก ษณ์ อัก ษร สาระส าคั ญ ของกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคั ญ ของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระสาคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
Meaning and general aspects of laws, source, evolution and legal system, types and
hierarchy of laws, legal concepts, rights and legal action, legislation, important context of
constitution law, administrative law, criminal law, criminal justice, related laws of everyday life
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดยอุป
สงค์ อุปทาน ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต และต้ น ทุ น รายได้ ป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิ น
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand
and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory,
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production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบ ทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้น ทัก ษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students discipline
191100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Humanities and Social Sciences
ความหมาย ขอบเขตและความส าคั ญ ของมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ พั ฒ นาการของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างและคล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สื่อ ศิลปะ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจสังคม
Meaning, scope and importance of humanities and social sciences, development of
humanities and social sciences, the differences and similarities of various disciplines in humanities
and social sciences, including philosophy, history, media, art, political science, economics,
psychology, sociology and anthropology, social and cultural knowledge and its application to
understanding society
191101 ปรัชญาสังคม
3 (3-0-6)
Social Philosophy
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ แ ละความคิ ด พื้ น ฐานทางสั งคมของนั ก ปรัช ญาในโลกตะวั น ออกและ
ตะวันตกความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและระหว่างบุคคลกับสังคมในเรื่องผลประโยชน์ สิท ธิ
หน้าที่ ความเสมอภาค เสรีภาพ และความยุติธรรม
Human nature and fundamental thought about society as proposed by Eastern and
Western philosophers, the relationship between individuals and society concerning their own
interests, rights, duties, equality, freedom and justice
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191102 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological Theory and Methodology I
บริบทและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์กับการเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและ
มานุษ ยวิท ยา ปรัชญา แนวคิ ด ทฤษฎีและวิธีวิท ยาทางสั งคมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยายุ ค แรกจนถึ ง
สมั ย ใหม่ ข้ อ ถกเถี ย ง และความแตกต่ า งที่ ส าคั ญ ของแนวคิ ด และทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่ และการนาไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ
พัฒนา
Social, political, and historical contexts that determined the emergence of Sociology and
Anthropology, the evolution of concepts and theories in sociology and anthropology, from the first
era to modernity, important arguments in, and differences between, the first era and modern
concepts and theories in sociology and anthropology and their application to social development
191103 การประกอบการทางสังคม
3 (2-2-5)
Social Entrepreneurship
พัฒนาการและแนวคิดการประกอบการทางสังคม ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของ
การประกอบการทางสั งคม ผู้ป ระกอบการและกระบวนการของการประกอบการทางสั งคม การ
ดาเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมและการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม
The development and the concept of social entrepreneurship, meaning, significance and
types of social entrepreneurship, social entrepreneurs and processes of social entrepreneurship, the
performance of social enterprise, and solutions for social inequalities
191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and Theory
แนวคิด และทฤษฎีก ารพั ฒ นาสังคม หลัก การ กระบวนการ และกลวิธีก ารพั ฒ นาสังคมใน
รูป แบบต่าง ๆ ตั้งแต่ อดีตจนถึ งปั จจุบัน การพั ฒ นากระแสหลัก และการพัฒ นาแบบทางเลือก การ
วิเคราะห์ ลัก ษณะของสั งคม บทบาทขององค์ก รและชุมชน เพื่อการจัดการและวางแผนการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Concepts and theories of social development, principles, processes, and strategies of social
development from past to present, mainstream and alternative development, analysis of social
characteristics and roles of organizations and community in managing and planning for quality of
life in sustainable development
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191201 จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociological Social Psychology
ศึก ษาจิตวิทยาแนวสั งคมวิท ยา ผ่านแนวคิดโครงสร้างทางสังคมและกระบวนการสร้างทาง
สังคมที่เป็นพลังสาคัญในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ โดยรวมถึงทฤษฎีอื่น ๆ เช่น การปฏิสังสรรค์
เชิงสัญ ลักษณ์ ทฤษฎีอัตตะและอัตลักษณ์ ทฤษฎี การแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีบทบาทและกลุ่ม
อ้างอิง กรอบวิเคราะห์เชิงนาฏกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มกับสังคมในแง่ที่มีอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน การรับรู้ แรงจูงใจ การคล้อยตามและการเบี่ยงเบน ความแปลกแยกและการขัดเกลาทางสังคม
รวมถึงพฤติกรรมร่วมแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีสังคมวิทยา
Sociological study of social psychology, primarily from theoretical perspectives of social
structure and social construction which shape human behaviors such as symbolic interaction, self
and identity theory, exchange theory, role theory and reference, dramaturgical theory,
interrelationships between the individual, group and society, recognition, motivation, conformity and
deviation, alienation and socialization including other types of social behaviors in sociological
perspectives
191202 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological Theory and Methodology II
การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคหลังสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธี
วิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ยุคร่วมสมัย ความแตกต่างที่สาคัญของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสมัยใหม่กับ
หลั งสมัยใหม่ กรอบในการวิเคราะห์ จุดเด่นและคาวิจารณ์ ที่มีต่อแนวคิด และการนาไปประยุก ต์ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการพัฒนา
Emergence of postmodern sociology and anthropology, philosophy, concepts, theories and
methodology in sociology and anthropology for analyzing the contemporary socio-cultural issues,
the notable differences between modern and postmodern concepts in sociology and anthropology,
frameworks of analysis, prominence and critiques and their application to explanations of social
issues and development
191203 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Globalization and Localism
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกั บเศรษฐกิจ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจ
รูป แบบต่ าง ๆ จุด เด่น ของโลกาภิวั ตน์ ที่ส่ งผลต่อ วิธีคิ ด ความสัม พั นธ์และการด ารงชีวิตของมนุ ษ ย์
ระหว่างประเทศ ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุคปัจจุบัน การเกิดขึ้นของ

40
ท้องถิ่นภิวัตน์ ผลกระทบ การต่อต้านและปรับเปลี่ยนของชุมชนท้องถิ่นในบริบทโลกาภิวัตน์ และการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
The relationship between society and the economy, economic development from a
historical perspective, the prominence of globalization in influencing ways of thinking, human living
and international relationships, the phenomenon of globalization and modern trans-society in the
modern world, the emergence of localization and its effects, opposition, and adaptation of local
community in the context of globalization, and social networking in globalization
191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
Social Problems and Development in ASEAN
ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศในอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
Social problems at individual, group, community and national level in ASEAN countries
related to development, problem-origin analysis and solutions
191205 ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม
3 (2-2-5)
Thai Public Administration System and Social Development
ปรัช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี กระบวนการ ค่ านิ ย ม ระบบ และ วิวัฒ นาการของการบริห าร
ราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย
ปัญ หาอุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไขปรับ ปรุงการบริห ารราชการไทย การปฏิรูป ระบบราชการ และ
แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต
Philosophy, concepts and theories, processes, values, systems, and evolution of Thai public
administration, social, economic, and political factors influencing Thai public administration,
problems, obstacles and solutions of Thai public administration, bureaucratic system reform, and
trends of Thai public administration
191300 ระเบียบวิธีวจิ ัยและสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ จริยธรรมการ
วิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types of research, research problems, research questions and
hypotheses, population and samples in research, research tools, data collection methods, and data
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analysis by statistics, research ethics, research code of conduct, how to write a research proposal
and research report
191301 การดาเนินงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Operation
หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การติดตาม และประเมินผลการทางานพัฒนาสังคม
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธีเสริมความเข้มแข็งของผู้นา กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายในการทางานพัฒนาสังคม
Principles, processes, methods, tools, monitoring, and evaluation of social development
operation, processes of groups, learning, and participation, empowering leaders, groups,
organizations and networks in social development operation
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Social Work and Social Welfare
ความหมาย ความสาคัญ และวิวัฒนาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
และต่างประเทศ ปรัชญาพื้นฐานงานสังคมสงเคราะห์ วิธีป ฏิบัติงาน รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้
งานสั งคมสงเคราะห์ และสวั ส ดิก ารสังคม แนวโน้ ม ทิ ศทาง และนโยบายการสั งคมสงเคราะห์ และ
สวัสดิการสังคมในประเทศไทย
Meaning, significance, and evolution of social work and social welfare in Thailand and
abroad, fundamental philosophy in social welfare, working practices, forms of social work and
social welfare, techniques in administering social welfare, research in social welfare, application of
social work and social welfare, trends, direction, and policy in social work and social welfare in
Thailand
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Public Policy Administration and Social Development
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของนโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบ
ของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย
Meaning, significance, and types of policy, public policy administration in Thailand and
abroad, models and methods of policy making, policy implementation, and the impact of policy on
social development in Thailand
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191304 การวางแผน และการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Development Plan and Development Project Evaluation
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทา การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนา
สังคม
Meaning, significance, and types of plan, methods of planning, plan implementation,
design, projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project
191311 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของการพัฒนา
3(3-0-6)
History of Economic-Politics in Development
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลก นโยบายการพัฒนา
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การเพิ่มและขยายตัวของกลุ่มและชนชั้น โลกทัศน์
และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มและชนชั้นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง ปฏิสัมพันธ์
และความขัด แย้ งของกลุ่ มและชนชั้ น ในสถานการณ์ ใหม่ กลุ่ ม ประชากรและความเป็ น พลเมื อ งใน
โครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
History of economic-political changes in Thailand and the world, developmental policy
affecting economic-political changes, the increase and expansion of the groups and classes,
worldviews and the regime of emotions of groups and class in economic-political changes, current
interaction and conflicts of groups and classes, populations and citizenship in the new economic,
political and social structures
191312 ระบบราชการกับการกาหนดนโยบาย
3 (2-2-5)
Bureaucratic Systems and Policy Making
ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการกาหนด
นโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการ
กาหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิ พลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการกาหนด
นโยบาย และการวิเคราะห์การกาหนดนโยบาย
Political systems, evolution of politics and bureaucratic systems in Thailand, definition of
policy making, policy making participants both inside and outside the political system, procedures
and process of policy making, roles and influences of political institutions and bureaucratic systems
on public policy making, and analysis of policy making
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191313 การวางแผนภาคและเมือง
3(2-2-5)
City and Regional Planning
ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของภาคและเมือง นโยบายและการบริหารสภาพแวดล้อมเมือง แนวคิดเมืองนิเวศกับการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น กฎหมายผั งเมื อ ง การวางแผนโครงสร้ างพื้ น ฐานและการขนส่ งเมื อ ง การคลั ง
สาธารณะในระดับเมือง และเทคนิคการวิเคราะห์สาหรับการวางแผนเมือง
Urban and regional planning theories, public policy and urban management, economic and
social development of city and region, urban environmental policy and management, eco-cities and
sustainable development, urban planning legislation, urban infrastructure and transport planning,
urban public finance, and analytical techniques for urban planning
191314 การวางแผนกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning
แนวคิด พื้นฐานของการวางแผน ความสาคัญ ของการวางแผน ความหมายของการวางแผน
กลยุ ท ธ์ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร การก าหนด
วัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
Basic concepts in planning, the significance of planning, meanings of strategic planning,
definition of vision and mission, analysis of organizational contexts, definition of long term
objectives, levels and types of strategy, analysis of alternative strategies, strategic implementation,
strategic controlling, and strategic evaluation
191315 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Technology and Social Development
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย
การถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ตนเองและชุมชน และการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีในสังคมไทย
Meaning, significance, and types of technology, evolution of technology in Thai society,
transformation, selection, and acceptance of technology, application of the suitable technology to
support individual and community, and self-reliant technology in Thai society
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191321 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Concept and Theory
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพืน้ ฐาน เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ
Meaning, basic concepts and theories related to human development, human
development policies and strategies in the macro level in comparison with other countries
191322 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยากับพัฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการ
เจริญ เติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก เจตคติ พฤติก รรมการแสดงออกทางสังคม
บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญาของบุคคล ในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิด วัยเด็กเล็ก วั ยรุ่น วัยผู้ใหญ่
จนถึงวัยชรา
Principles, concepts, and theories of the psychological development of mankind in all
aspects of physical growth, mind, emotion, expression, social attitudes, social behavior, personality
and intelligence of the individual at each stage of birth, childhood, teenager, adult and old age
191323 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Population and Social Development
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างด้านประชากร ขนาด โครงสร้างและการกระจายตัวทางประชากร
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการ
พัฒนาสังคม
Concepts and theories of population, size, structure, and population distribution, factors
relating to population change, and its impacts on social development
191324 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Process and Technique
ความหมายและความส าคั ญ ของเทคนิ ค และกระบวนการในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ การน า
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และ
ชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การสร้างชุดฝึกอบรม การ
จัดและการประเมินการฝึกอบรม
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Meaning and significance of techniques and processes in human development, application
of research findings for personal development planning in individual, group, organization and
community, suitable processes for individual and community development, creation of professional
training set, organization and evaluation of professional training
191325 องค์การและการจัดการกับการพัฒนาสังคม
3 (2-2-5)
Organization and Management, and Social Development
บทบาท ความสาคัญ และองค์ประกอบขององค์การ โครงสร้างและการจัดองค์การ ขั้นตอน
และกระบวนการในการจัดการ การสรรหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรองค์การ พฤติกรรมองค์การ การ
ประเมินและพัฒนาองค์การ
Roles, significance, and elements of organization; structure and organization management;
management procedures and processes; organization resource recruitment and utilization;
organization behavior, evaluation, and development
191331 ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Administration System
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจ การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่ นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
ท้องถิ่น มาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น
Concepts and theories of local government, decentralization, local government abroad,
decentralization of local government under the constitution, management of public services, local
administration, standard indicators of local government, and good governance of local
administration
191332 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
3(2-2-5)
Study and Analysis of Community
ความหมาย และความสาคัญ ของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน วัตถุประสงค์ ประเภท
เทคนิค และวิธี การศึกษาชุมชน รวมทั้งการประยุ กต์ใช้เครื่องมือในการเก็ บ รวบรวมข้อมูลให้ตรงกั บ
บริบทของชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์ชุมชนโดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างนิสิตและชุมชน
Meaning and significance of theories related to community development, objectives, types,
techniques, and methods for community study, how to apply suitable data collection methods to
the context of community, including the analysis of students and others’ participation in their
community
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191333 ความเท่าเทียมทางสังคมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3(2-2-5)
Social Equality and Social Movements
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมา นิยาม ความหมาย นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และการ
ได้รับอิทธิพลในเรื่องความเท่าเทียมกันทางสังคม จากกลุ่มอิทธิพล สถาบัน หรือจากปัจจัยอื่น ๆ รวมไป
ถึงศึกษาผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการรับอิทธิพลเหล่านี้ แนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วย
ขบวนการทางสังคม ลักษณะสาคัญ วิธีการ ประเด็นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทางด้านเพศ
สภาพ ชาติ พั นธุ์ เด็ ก และเยาวชน ความสั มพั น ธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อ นไหวทางสั งคมกั บ ปั จจั ย
ทางการเมือง สั งคม เศรษฐกิจและวัฒ นธรรม การกาหนดนโยบายที่คานึงถึงศัก ดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์และความเป็นธรรมทางสังคม
Concepts, theories, emergence, definitions, meaning, policy, practice and the influence of
dominant groups, institutions, or other related factors, on social equality, also including direct and
indirect influences from these groups, sociological concepts of social movements, significant
characteristics, approaches, issues of social movements in gender, ethnicity, children and youth,
relationships between social movements and political, social, economic and cultural factors, policy
making on human dignity and justice in society
191334 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Development in Multicultural Society
ความหมาย ที่มา ความส าคั ญ ของแนวคิดสังคมพหุวัฒ นธรรม ความแตกต่างหลากหลาย
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมทาง
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ตลอดจน ทักษะการปรับตัว และวิธีการทางานพัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Meaning, emergence, importance of the concept of a multicultural society, diversities of
culture and ethnicity in such a society, the relationships of people in a multicultural society, the
development of ethnic and culture including adaptive skills and how to do development work in a
multicultural society
191335 การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Qualitative research and Social Development
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ความสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้าน
สั งคมศาสตร์ และการพั ฒ นาสั งคม ประเภทและความหลากหลายในการวิจัย เชิงคุณ ภาพ การตั้ ง
คาถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การหาความรู้ความจริง สาเหตุและผล จริยธรรมในการวิจัย ข้อ
ตระหนักในแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมของการทาวิจัยเชิงคุณภาพในคน วิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติทุก ขั้นตอนจริง และเทคนิค วิธีก ารการเก็ บ ข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการ
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ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของข้อมู ล การสังเคราะห์ การวิพ ากษ์ ข้อมู ล การเขีย นรายงานและการ
นาเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
Concepts and theories of qualitative research, the importance of qualitative research in
social science and social development, types and varieties of qualitative research, how to write
research questions, designing the research, searching for knowledge and truth, causality and
consequences, research ethics, ethical awareness in doing qualitative research on humans, means
of data collection, including actual practice in all process and technique in fieldwork, analyzing data
and techniques in checking data accuracy, data synthesis, data discussion, writing a research
report and presenting the results of qualitative research
191341 ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
History and Applications
หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับสานักคิด ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียง
ทางประวัติศาสตร์ การใช้ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนา
Principles and methods of history, time and era of history, how to use historical sources
and evidence, historiography and schools of thought, world history, Thai history and historical
discussion, how to apply theories in humanities and social sciences to the study of history, historical
approaches and their application to development
191342 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา
3(2-2-5)
Geography and Development
ลักษณะทางกายภาพของโลก เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพโลกปรากฏการณ์
ธรรมชาติกับมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การปลูกจิตสานึก การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
The physical characteristics of the earth, effective geographical tools in searching,
analyzing and summarizing geographical information, links between the physical environment, the
natural world and humanity as a basis of cultural creativity, to raise awareness of participation in
the conservation and management of natural resources and the environment for sustainable
development
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191343 ศาสนากับการพัฒนา
3(3-0-6)
Religion and Development
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งระดับปัจเจกและระดับสังคม ความเป็นมาและความสาคัญของ
ศาสนาที่มีต่อการพัฒนาตนเองและสังคม และตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม
Concepts of self-development and social development, background and significance of
religions with special references to those developing an individual life as well as society, and a
case study of the application of religious teachings for self and social development
191344 ศาสตร์แห่งพระราชา
3(2-2-5)
Science of the King
พระราชประวัติ แนวคิดและปรัชญาในการทรงงาน พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
Biography, concepts and philosophies in working, royal duties, Royal-initiated projects of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
191400 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม
Searching, data collecting, data analyzing, report writing, presentation, discussion and
answering questions in social development
191416 ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Geo-Informatics and Social Development
หลักการการสารวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลจากระยะไกล การ
สารวจข้อมูลเครื่องมือบอกตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและวิธีการ
เก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูประบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การประยุ ก ต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ในงานการวางแผน การตัดสินใจและพัฒ นา สาหรับ งาน
พัฒนาสังคม
Principles of surveys with 3S technology: Remote Sensing, Global Positioning System and
Geographic Information System, collection techniques and methods, management, analysis, and
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publication of results using geographic information system software, geo-Informatics application for
planning, decision making and social development work
191417 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาสังคม
3 (2-2-5)
Economic and Social Policy and Social Development
ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการกาหนดนโยบาย แนวทางการจัดทานโยบาย
เศรษฐกิ จและสั งคม กระบวนการตัด สิ นใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ นโยบายเศรษฐกิ จและสังคม
แนวคิดและอุดมการณ์ดา้ นการพัฒนาท้องถิ่น ผลการนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
Social system, economic and social policy, principles of policy making, how to devise
economic and social policy, processes of decision policy, analysis of economic and social policy,
concepts and ideologies of local development, results of economic and social policy implementation
191418 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental Planning and Management
ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางสัง คม
วัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน
การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืน และการปฏิบัติภาคสนาม
Definitions, types and scope of problems of natural resources and environment, concept
and principles of natural resources and environmental planning and management, socio-cultural
environment as mentioned in state development plan, government policy, law and promotion from
government and private sectors, participation and networking with organizations for sustainable
development, and field practices
191419 การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Evaluation Research and Application in Social Development
ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงประเมิน รูปแบบ
และการออกแบบการประเมินโครงการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
Meaning, aspects, objectives, methods, and procedures of evaluation research, evaluation
model and design, and its application in social development
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191426 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Administration and Human Resource Development
ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
Emergence, theories and principles of human resource management and development,
scope, functions, responsibilities and processes of human resource development, job analysis,
manpower planning, recruitment, selection, training, development, assessment, and factors related
to human resource development
191427 ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Leadership for Social Development
ลักษณะ ประเภทบุค ลิกภาพ คุณ ลักษณะสู่ภาวะผู้นาที่เอื้อต่อการพัฒ นาสังคม เทคนิคการ
บริหารงานและการประสานงานโดยการสร้างภาวะผูน้ า
Personality traits and characteristics of leadership for development, management and coordination techniques for leadership development
191428 การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
3(2-2-5)
Study and Promotion of the Potential of Disadvantaged People
ความหมาย ความสาคัญและปัญ หาของผู้ด้อยโอกาส แนวคิดเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประเภท
และลักษณะปัญหาของผู้ดอ้ ยโอกาส เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ตดิ เชื้อ คนยากจน
กฎหมาย นโยบายและปฏิบัติการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาสของรัฐ องค์กรเอกชนและ
ประชาสังคม
Meaning, significance and problems of the disadvantaged, the concept of disadvantaged
people, types and characteristics of the disadvantaged such as children, women, the elderly, the
disabled, minority ethnic groups, people living with HIV, poor people, laws, policies and practices to
promote the potential of the disadvantaged by state, NGOs and civil society
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191429 การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ
3(2-2-5)
Research and Organization Development
หลักการและกระบวนการวิจัยในองค์กรและชุมชน การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนองานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
Principles and processes of research methodology for organization management and
community, research designs and data collection techniques, data analysis, research report writing,
and research presentation in organization development
191435 การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยเมือง ความเป็นเมือง และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและ
ทฤษฎีว่าด้วยชนบท ความเป็นชนบท และกระบวนการกลายเป็นชนบทกึ่งเมือง บริบท ปัญหา และการ
เปลี่ ย นแปลงของเมื อ ง ชาติ พั น ธุ์ กั บ เมื อ ง และการพั ฒ นาเมื อ ง บริ บ ทและปั ญ หาในชนบท การ
เปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนาชนบท
Concept and theories of urban, urbanity and urbanization, concept and theories of rural,
rurality and semi-urbanization, context, problems and changes in urban, ethnicity and urbanity,
and urban development, context and problems in rurality, rural change and rural development
191436 ข้ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
มุมมอง และแนวคิดว่าด้วยการข้ามพรมแดน การข้ามรัฐ -ชาติ การสร้าง และก่อเกิดของรัฐ
ชาติกับพรมแดน ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์กับ
พรมแดน รัฐชาติกั บ พรมแดน ชาติพั น ธุ์กั บ การข้ามพรมแดน การพั ฒ นาข้ามพรมแดน การจัดการ
ทรัพยากรข้ามพรมแดน และกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มแม่นาโขงกั
้
บประเด็นข้ามพรมแดน
Concepts and perspectives concerned with bordercrossing, transnationality, and nationstate construction of border, issues about cross-border, culture and border, identity and border,
nation-state and border, ethnicity and cross-border, transnational development, transnational
resource management, and GMS and its issues on the Mekong Region
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191437 ปรัชญากับสังคมไทย
3 (2-2-5)
Philosophy and Thai Society
ความเป็นมาและความสาคัญของปรัชญาในสังคมไทย ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
ปรัชญาไทยร่วมสมัย และทิศทางของการมีปรัชญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีส่วนสาคัญในการพัฒนา
สังคมไทยร่วมสมัย
Backgrounds and significance of philosophy in Thai society, philosophy of self-sufficient
economy in contemporary Thai philosophy, and possibility of unique Thai philosophy for developing
contemporary Thai society
191438 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Cultural Ecology and Social Development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และ การประยุกต์แนวคิดสู่การ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
Meaning, importance, concepts of cultural ecology and its application to the practice of
social development
191439 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3(2-2-5)
Participatory Action Research
หลั ก การ แนวคิด และทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ การพัฒ นา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา
และพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
Principles, concepts, and theories of participatory development, participatory action
research methodology, analysis, and its application to community solutions and development
191445 พลเมืองกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Citizenship and Development
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับมนุษย์ หน้าที่พลเมืองดีที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับพลโลก สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
รู้จัก ตระหนักและการแสดงออกถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
Relations between human and society development and good civic duties in society on the
local level to the civil society level, human rights, legal practice, right respect of self and others,
knowing, awareness and expression of the cultural preservation and heritage and Thai traditions
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191446 มโนทัศน์และวิธีการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Paradigm and Methodology of Social Study
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา
รูปแบบแผนผังความคิดที่เอื้อต่ออานวยต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนทางสังคมศึกษา
กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดให้แก่ผเู้ รียนรายวิชาสังคมศึกษา และเทคนิควิธีการสอนทางสังคม
ศึกษา
Theories and concepts of social studies, comprehensive concepts in social studies, mind
mapping appropriate for enablement of education in social studies, processes of comprehensive
concept development for students in social studies, and techniques for teaching social studies
191447 สื่อกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Media and Social Development
ความหมาย ความสาคัญ สถานการณ์การสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนา
สังคมในประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและวิธีการใช้สื่อ ในงานพัฒนาสังคมและการศึกษา
Meaning, importance, media use and current communication in society, social development
communication issues, development and using media for social development and education
191448 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
แนวคิดและหลักการที่ว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้องถิ่นแบบองค์รวมทั้งในมิติด้าน
สั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อง วั ฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อม เทคนิค และเครื่ อ งมือในการศึก ษาท้ องถิ่ น
รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษา
Concepts and principles relating to community and locality, comprehensive studies of the
locality concerning social, economic, political, cultural and environmental aspects, techniques and
tools in local studies including curriculum design and local studies teaching at school
191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
3(2-2-5)
Moral Teaching
ความหมายและความสาคัญ ของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรม
จริยธรรม เทคนิคและวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดผลประเมินผล และกรณีศึกษา
การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและต่างประเทศ
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Meaning and significance of morality in contemporary society, moral judgement, techniques
and methods of moral teaching, evaluation, and best practice in moral teaching at national and
international levels
191451 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing
in social development
191452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in social development in
private or government sectors
191453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in social development as
an apprentice in private or government sectors
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความส าคั ญ ของวิชารัฐ ศาสตร์ สาขาของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้ นฐานทางด้าน
รัฐศาสตร์ เช่น การเมือง อานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง
พืน้ ฐานการค้นคว้าและวิธีการหาความรูท้ างด้านรัฐศาสตร์

55
Roots and importance of political science, substantive subfield of political science, basic
thought and notions of political science such as politics, power, state, government, regime, political
philosophy and ideology, basic research method and way to gain knowledge in political science
3.1.6 ความหมายเลขรหัสวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
2.3 เลข 3
หมายถึง
2.4 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
3.1 เลข 1
หมายถึง
3.2 เลข 2

หมายถึง

3.3 เลข 3

หมายถึง

3.4 เลข 4
3.5 เลข 5

หมายถึง
หมายถึง

4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบาย
การพัฒนาสังคม
กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการพัฒนาสังคม
กลุ่มวิชาการจัดการสังคมและการ
บริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
และสหกิจศึกษา
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร ตาแหน่ง คุณวุฒิ
ประจาตัว
ทาง
ประชาชน วิชาการ
31009
ผูช้ ่วย
สค.ด.
030xxxxx ศาสตราจารย์ สค.ม.
ศศ.บ.

1

นางสาวขวัญ สงวน
เสริมศรี

2

นายประยงค์ จันทร์แดง 53313000
ผูช้ ่วย
Ph.D.
xxxxx
ศาสตราจารย์
อ.ม.
ศศ.บ.
ป.ธ.9

3

นายวิชาญ
อมรากุล

31103001
ผูช้ ่วย
ปร.ด.
xxxxx
ศาสตราจารย์
วท.ม.
วท.บ.

4

นายมนตรา
พงษ์นิล

31014009x
ผูช้ ่วย
สม.ม.
xxxx
ศาสตราจารย์
สม.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ.
สถาบัน

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
Philosophy University of Pune,
India
ศาสนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปรียบเทียบ
สารนิเทศ
มหาวิทยาลัย
ศาสตร์
สุโขทัยธรรมาธิราช
สานักเรียนวัดชนะ
สงคราม กรมการ
ศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนา สวนสุนันทา
ภูมศิ าสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สังคมวิทยา มหาวิทยาลัย
และมานุษย ธรรมศาสตร์
วิทยา

2552
2530
2518
2548
2541
2543
2538

2554
2536
2518
2541
2537
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

5* นางสาวณัฏฐิมา
มากชู

6*

นางสาวไพรินทร์
ขัดธิพงษ์

7*

นางรัติยา ฟิชเชอร์

8*

นางสาวสาริณีย์ ภาส
ยะวรรณ

9*

นางสาวอรญา อนุกูล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
3659900
xxxxx

15299000
xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

35607000 อาจารย์
xxxxx
35705009 อาจารย์
xxxxx

15601000x
xxxx

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ.
สถาบัน

M.A. Political
West Virginia
Science
University, USA
ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. การพัฒนา มหาวิทยาลัย
สังคม
เชียงใหม่
ป.
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บัณฑิต และการ
เชียงราย
ประเมิน
โครงการ
ศศ.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
และ
มานุษยวิทยา
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
พช.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

2556
2545
2541
2554
2550

2546
2536
2554
2546

2544

2552
2549
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ประเมินผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ภาคสนาม โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชา
พัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.1.2 ประเมินรูปเล่มรายงานและการสัมมนาผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา โดย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.1.3 ผลการประเมินการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา คือ ระดับ S เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
4.1.4 การประเมินผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ตามข้อที่ 4.1.1 4.1.2 และ 4.1.3
พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น อีกทั้งนิสิตยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาสังคม โดยนิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
(1.1.1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยัน
อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยความจริงใจ หรือ
(1.1.2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หรือ
(1.1.3) เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น หรือ
(1.1.4) รู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมือง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรือ
(1.1.5) มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนา
ตนเองในทางที่ดีได้
(1.2) การวัดและการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1.2.1) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสติ เข้ารับการฝึกงานใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยัน อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยความจริงใจ หรือ
(1.2.2) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสติ เข้ารับการฝึกงานใน
เรื่องความมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หรือ
(1.2.3) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสติ เข้ารับการฝึกงานใน
เรื่องความเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น หรือ
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(1.2.4) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสติ เข้ารับการฝึกงานใน
เรื่องการเป็นพลเมือง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรือ
(1.2.5) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสติ เข้ารับการฝึกงานใน
เรื่องความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนาตนเองในทางที่ดีได้
(2) ความรู้
(2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(2.1.1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และสามารถคิดวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ หรือ
(2.1.2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้ในด้าน
การวางแผนและนโยบาย ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และด้ า นการจั ด การสั ง คมและการ
บริหารงานท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้านได้ หรือ
(2.1.3) มีความสามารถในการทางานพัฒนา โดยปฏิบัติงานในพื้นที่และมี
ทักษะในการใช้กระบวน เทคนิค และวิธีการทางานในรูปแบบต่าง ๆ ของนักพัฒนาสังคมได้ หรือ
(2.1.4) มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน/ท้องถิ่น และสังคมโดยรวมได้ รวมถึงมีความเข้าใจในพหุลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น และ
สังคม เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม โครงสร้างความสัมพั นธ์ในระดับ ต่าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกั บ บริบ ททั้ ง
สังคมไทยและสากล
(2.2) การวัดและการประเมินผลด้านความรู้
(2.2.1) รายงานการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือ
(2.2.2) การนาเสนอรายงานการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือ
(2.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
(2.2.4) ผลการประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การ ที่นิสติ เข้ารับการ
ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา
(3) ทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(3.1.1) มีทักษะทางปัญญาควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม โดยคิด
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือ
(3.1.2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานพัฒนาในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ หรือ
(3.1.3) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ประเมินสภาพบริบทของ
ชุมชน/ท้องถิน่ สังคม ทาให้เกิดความคิดอย่างบูรณาการ หรือ
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(3.1.4) มีความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการใน
งานพัฒนาสังคมได้
(3.2) การวัดและการประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
(3.2.1) รายงานการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หรือ
(3.2.2) การนาเสนอรายงานการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หรือ
(3.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
(3.2.4) ผลการประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การ ที่นิสติ เข้ารับการ
ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1.1) มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคล/กลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
(4.1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดกี ับบุคคล กลุ่ม
และเครือข่าย/ภาคีต่าง ๆ หรือ
(4.1.3) มีทักษะในการทางานเป็นทีม มีความสามารถในบทบาทของผู้นาที่
ดีหรือในบทบาทของผู้ร่วมงานในทีม และ/หรือ
(4.1.4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม หรือ
(4.1.5) มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ หรือสามารถจัดเวทีเสวนา ประชาคมร่วมกับคนในชุมชน/หมู่บ้าน/ตาบลได้
(4.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(4.2.1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอ
รายงานการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หรือ
(4.2.2) ประเมินจากการประมวลกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนหรือ
การทากิจกรรมต่าง ๆ ของการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี)
(5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
(5.1.1) มีทักษะในการคานวณ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดระบบข้อมูลในเชิง
สถิตเิ พื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาได้ หรือ
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(5.1.2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสารและนาเสนอได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือ
(5.1.3) สามารถใช้โปรแกรม/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในงานพัฒนาได้
(5.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
(5.2.1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนา หรือ
(5.2.2) ประเมินจากการออกแบบสอบถาม/สารวจ การสรุปข้อมูลทาง
สถิติ และการอธิบายให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาอิสระ คือ การค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการกาหนดกรอบความคิดในการศึกษา
การจัดทาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และเขียนรายงานการศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นิสติ มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างโครงการวิจัยและดาเนินการวิจัย
5.2.2 ผลการศึกษาที่ได้จะต้องเป็นการนาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้
5.2.3 นิสติ สามารถนาความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาอิสระไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ได้ เช่น การบริหาร การจัดการ หรือ การกาหนดแผนและนโยบายในงานพัฒนาสังคม เป็นต้น
5.2.4 การประเมินผลการศึกษาอิสระ ตามข้อที่ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 พิจารณาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
นิสติ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น อีกทั้งนิสิตยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาสังคม โดยนิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
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(1.1.1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยัน
อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยความจริงใจ หรือ
(1.1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หรือ
(1.1.3) เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น หรือ
(1.1.4) รู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมือง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรือ
(1.1.5) มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนา
ตนเองในทางที่ดีได้
(1.2) การวัดและการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1.2.1) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ ขยัน อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยความจริงใจ หรือ
(1.2.2) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความมีวินัย ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หรือ
(1.2.3) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความเคารพในคุณค่า
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น หรือ
(1.2.4) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการเป็นพลเมือง เคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรือ
(1.2.5) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนาตนเองในทางที่ดีได้
(2) ความรู้
(2.2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(2.1.1) มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และสามารถคิดวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ หรือ
(2.1.2) มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรูใ้ นด้าน
การวางแผนและนโยบาย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการสังคมและการ
บริหารงานท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้านได้ หรือ
(2.1.3) มีความสามารถในการทางานพัฒนา โดยปฏิบัติงานในพื้นที่และ
มีทักษะในการใช้กระบวน เทคนิค และวิธีการทางานในรูปแบบต่าง ๆ ของนักพัฒนาสังคมได้ หรือ
(2.1.4) มีความรูเ้ ท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สง่ ผล
กระทบต่อชุมชน/ท้องถิ่น และสังคมโดยรวมได้ รวมถึงมีความเข้าใจในพหุลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น และ

63
สังคม เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม โครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริบททั้ง
สังคมไทยและสากล
(2.2) การวัดและการประเมินผลด้านความรู้
(2.2.1) รายงานการศึกษาอิสระ หรือ
(2.2.2) การนาเสนอรายงานการศึกษาอิสระ หรือ
(2.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(3) ทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(3.1.1) มีทักษะทางปัญญาควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม โดยคิด
อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือ
(3.1.2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานพัฒนาในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ หรือ
(3.1.3) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ประเมินสภาพบริบทของ
ชุมชน/ท้องถิ่น สังคม ทาให้เกิดความคิดอย่างบูรณาการ หรือ
(3.1.4) มีความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการใน
งานพัฒนาสังคมได้
(3.2) การวัดและการประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
(3.2.1) รายงานการศึกษาอิสระ หรือ
(3.2.2) การนาเสนอรายงานการศึกษาอิสระ หรือ
(3.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1.1) มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคล/กลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
(4.1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดกี ับบุคคล กลุ่ม
และเครือข่าย/ภาคีต่าง ๆ หรือ
(4.1.3) มีทักษะในการทางานเป็นทีม มีความสามารถในบทบาทของผู้นาที่
ดีหรือในบทบาทของผู้ร่วมงานในทีม หรือ
(4.1.4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม หรือ
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(4.1.5) มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ หรือสามารถจัดเวทีเสวนา ประชาคมร่วมกับคนในชุมชน/หมู่บ้าน/ตาบลได้
(4.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(4.2.1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอ
รายงานการศึกษาอิสระ หรือ
(4.2.2) ประเมินจากการประมวลกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนหรือ
การทากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
(5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
(5.1.1) มีทักษะในการคานวณ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดระบบข้อมูลในเชิง
สถิตเิ พื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาได้ หรือ
(5.1.2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสารและนาเสนอได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือ
(5.1.3) สามารถใช้โปรแกรม/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในงานพัฒนาได้
(5.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.2.1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนา หรือ
(5.2.2) ประเมินจากการออกแบบสอบถาม/สารวจ การสรุปข้อมูลทาง
สถิติ และการอธิบายให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
1) หลังจากลงทะเบียนทาการศึกษาอิสระแล้ว นิสิตต้องเสนอร่าง/เค้าโครงการศึกษา
อิสระต่ออาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 1 ท่าน ซึ่งยินดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ นั้น ๆ
2) นิสติ ต้องเขียนรายงานการศึกษาอิสระ
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5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นสิ ิตเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
มีดังนี้
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานิสติ เกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นในการศึกษาอิสระ
ตามความสนใจของนิสิต
5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการศึกษาอิสระ
และให้ข้อแนะนาที่เกี่ยวข้องเมื่อนิสติ เข้ามาปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาอิสระนั้น

5.7 กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการศึกษาอิสระ จะดาเนินการตามข้อ 5.2 ว่าด้วย มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ และมีลาดับการดาเนินงาน ดังนี้
5.7.1 การประเมินผล ร่าง/เค้าโครงการศึกษาอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.7.2 การประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาอิสระ โดยมีการกาหนดวันพบปะ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสติ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอบถามความคืบหน้าและให้ข้อแนะนา
ต่าง ๆ แก่นสิ ิต
5.7.3 การประเมินผลการศึกษาอิสระ โดยให้นิสติ นาเสนอผลการศึกษาอิสระ และสอบ
ปากเปล่า ตามเกณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษากาหนด เพื่อประเมินผลการศึกษาอิสระ และให้ข้อแนะนาเป็น
ครั้งสุดท้าย ก่อนที่นสิ ิตจะจัดทารายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
5.7.4 นิสิตจะได้ระดับ S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) ในการศึกษาอิสระ หลังจากที่อาจารย์
ที่ปรึกษาประเมินผลการนาเสนอ การสอบปากเปล่า และนิสิตนารายงานผลการศึกษาอิสระที่เย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้ว มามอบให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
การแต่ ง กายที่ เ หมาะสมกั บ การ 1.1 มีการบรรจุสอนในรายวิชาและสอดแทรกเรื่องการแต่ง
ป ฏิ บั ติ งาน มี บุ ค ลิ ก ภ าพ ที่ ดี รู้ จั ก
กาย การเข้าสังคม วิธีการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
ม ารย าท สั งค ม แ ล ะก าล เท ศ ะ มี
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในรายวิชาที่
ความสามารถในการพู ด อธิ บ ายหรือ
เกี่ยวข้อง
สื่ อ สารได้ ใ นทุ ก สถานการณ์ โดยใช้ 1.2 มีการฝึกนิสิตให้แสดงออกในชั้นเรียน เช่น การอภิปราย
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
แสดงความคิดเห็นและการนาเสนองานที่ได้มอบหมาย
1.3 การฝึกพูดในที่ชุมชน เช่น การออกพืน้ ที่ในหมู่บ้าน/ตาบล
หรือการร่วมประชุม สัมมนาต่าง ๆ
1.4 มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นิสิตจะออกไปฝึกงานและ
สาเร็จการศึกษา
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 มีการบรรจุในรายวิชา “ปรัชญาสังคม” “จิตวิทยาสังคม
มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์
เชิงสังคมวิทยา” “การประกอบการทางสังคม” และ
บนฐานของธรรมะ อั น จะน าไปสู่ ก าร
“แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม”
ตัดสินใจที่ถูกต้อง รวมถึงเปิดใจ เข้าใจ 2.2 มีการสอดแทรกการสอนในทุกรายวิชา โดยเฉพาะใน
ถึ ง และเคารพความแตกต่ างระหว่ าง
ประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการขาด
บุค คลและสั งคม ตลอดจนมี จิต อาสา
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
คานึงและเสียสละเพื่อสังคม บนความ 2.3 มีการจัดกิจกรรมเสวนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาส
ซื่อสัตย์และมีวนิ ัย
ให้นิสิตได้แสดงออกถึงความคิด มุมมองของตนเอง และ
เพื่อเป็นการฝึกในการรับฟังความคิด มุมมองของบุคคล
อื่น รวมถึงพร้อมที่จะยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ
2.4 มียุทธศาสตร์สร้างนิสิตให้มีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา
เคียงคู่สังคม ตามแผนกลยุทธ์สาขาวิชาพัฒนาสังคม
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คุณลักษณะพิเศษ
3. ด้านภาวะผู้นา
มีค วามสามารถในการตั ด สินใจที่ ดี
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล มี
ความกล้าแสดงออก และการเป็นคนมี
ระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ด้ ว ยตนเองอยู่ เสมอ
การเป็นคนช่างสังเกต มีความรอบคอบ
ขยัน อดทน อุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
มีความเป็นอิส ระทางความคิด การ
พูด และการกระทา โดยไม่ถูกอิท ธิพ ล
ของบุ ค คลหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มมาก ากั บ
ความคิดของตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
3.1 กาหนดให้นสิ ิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาต้องทางานเป็น
กลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้ง
หัวหน้าและสมาชิกภายในกลุ่ม โดยทุกคนต้องมีสว่ นร่วม
ในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นิสติ ได้
สร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี รวมถึง
ความรับผิดชอบที่มตี ่อกลุ่ม
3.2 มีการกาหนดกิจกรรมภายในสาขา เพื่อฝึกให้นิสติ มี
ความรับผิดชอบต่องานส่วนรวม
3.3 มีกฎกติกาที่จะสร้างวินัยให้แก่ตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาและเข้าเรีย นสม่ าเสมอ และการแสดงความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน
3.4 มอบหมายงาน/ทางานภาคสนาม
3.5 ให้นสิ ิตมีสว่ นร่วมในการคิดและทาโครงการที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน/ท้องถิ่น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสติ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น อีก
ทั้งนิสติ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาสังคม โดยนิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์และการกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
ปลูกฝังให้นสิ ิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการแต่งกายที่เหมาะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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(2) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทากิจกรรมกลุ่ม และการนัดหมายส่งงาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(3) การค้นคว้าหาความรูอ้ ยู่เสมอ ฝึกให้นิสติ มีความรับผิดชอบโดยให้ทางานกลุ่ม
เพื่อให้ได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในมหาวิทยาลัยและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
(4) มีรายวิชา “ปรัชญาสังคม” เพื่อให้นสิ ิตได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในด้านการ
ดาเนินชีวิต รวมถึงสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
(5) มีรายวิชา “จิตวิทยาสังคมเชิงสังคมวิทยา” “การประกอบการทางสังคม” และ
“แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม” เพื่อให้นิสติ ได้เรียนรู้ เปิดใจ เข้าใจถึง และเคารพเห็นคุณค่าความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียนและความรับผิดชอบ
ในการทางานที่ได้กาหนดระยะเวลาไว้
(2) ประเมินจากการมีสว่ นร่วมและความพร้อมเพรียงกันในการทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินพฤติกรรมของนิสิตจากผู้สอนและพี่เลี้ยงในพืน้ ที่ กรณีมกี ารลงฝึก
ปฏิบัติภาคสนาม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีการเรียนการสอน โดยเน้นหลักการ ทฤษฏี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
(2) มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่จริง
(3) มีการวิจัยและจัดทารายงานของนิสิต
(4) มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในงานพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญไม่วา่ จะเป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน นักพัฒนาชุมชน/สังคม นักวิจัยชุมชน คณาจารย์ ฯลฯ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลทางการเรียนและการปฏิบัติงานภาคสนามของนิสติ ในด้านต่าง ๆ
(1) การทดสอบย่อยภายในชั้นเรียน
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
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(3) ประเมินจากรายงานและการนาเสนอรายงานของนิสิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การบรรยายและศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การให้นสิ ิตได้ลงปฏิบัติภาคสนาม
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนิสติ
(1) รายงาน
(2) การนาเสนอรายงาน
(3) การสอบของนิสิต (สอบย่อย กลางภาค ปลายภาค)
(4) การประเมินผลจากหน่วยงาน/องค์กร ภายนอกที่นิสิตได้ออกไปปฏิบัติงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้การเรียนการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มกี ารทางานเป็นกลุ่ม
(2) มีการทางานที่มกี ารประสานกับบุคคล/กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ให้นสิ ิต
ลงพืน้ ที่ศึกษาชุมชนในประเด็นที่อาจารย์มอบหมายหรือประเด็นที่นสิ ิตมีความสนใจ โดยเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคม
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงาน
(2) ประเมินจากการลงไปศึกษาชุมชนหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีการเรียนการสอน อธิบายการใช้สถิตใิ นงานพัฒนา โดยเฉพาะในงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
(2) ให้นสิ ิตใช้เครื่องมือออกแบบสอบถาม แบบสารวจต่าง ๆ และลงสารวจเก็บ
ข้อมูล
(3) มีการเรียนการสอนเทคนิคการใช้โปรแกรม/เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
พัฒนาต่าง ๆ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
พัฒนา
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(2) ประเมินจากการออกแบบสอบถาม/สารวจ การสรุปข้อมูลทางสถิติ และการ
อธิบายให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้

2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ให้นสิ ิตลงพืน้ ที่สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ
เป็นแบบอย่างที่ดี และทาให้นิสติ ซาบซึง้ ตระหนัก หรือเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่ดงี ามของ
ไทย
(2) มีรายวิชา “ปรัชญาสังคม” เพื่อให้นสิ ิตได้เรียนรู้ เข้าใจ เคารพและเห็น
คุณค่าความหลากหลายวัฒนธรรมในสังคม
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การสอบปากเปล่า
(2) การสนทนากลุ่ม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มกี ิจกรรมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) ให้นสิ ิตค้นหาบุคคลตัวอย่างที่มบี ุคลิกภาพที่เหมาะสม และเป็นตัวอย่างการ
ทางานในชีวติ ประจาวันได้
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
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(1) ประเมินจากการออกแบบสอบถาม/สารวจ การสรุปข้อมูลทางสถิติ และการ
อธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสม
(2) การสนทนากลุ่ม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1)

(2) (3)

(1)
●

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)

○

○

○

●

●

●

(1)

(2)

●

○

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101

การใช้ภาษาไทย

●

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

001103

●

○

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

002201

พลเมืองใจอาสา

●

●

○

○

○

●

●

●

●

○

○

●

○

○

○

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

○

○

●

●

○

●

○

○

○

●

003201

●

●

○

○

●

●

●

○

003202

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

●

●

●

●

ก า ร จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ แ ล ะ

●

●

●

●

●

●

○
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1)

(2) (3)

(1)

(2)

●

(3)

(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)

(1)

(2)

○

○

●

●

●

●











สิ่งแวดล้อม
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●











○

○

สังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน – (1) กลุ่มวิชาแกน
191103

การประกอบการทางสังคม

191200

แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นา
สังคม

191300

ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติ

191301

การดาเนินงานพัฒนาสังคม























































































หมวดวิชาเฉพาะด้าน – (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100001

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
126100

เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น

146200

ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
เฉพาะ

(1) (2) (3) (4) (1)

(2) (3)































191201

จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา



192101

รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น








(1)



(2)

(3)










(4)























(1) (2)







(3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)




































(2)







(1)





หมวดวิชาเฉพาะด้าน – (3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
191100

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน

191101

ปรัชญาสังคม

191102

ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาทางสั ง คม
วิทยาและมานุษยวิทยา 1

191202

ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาทางสั ง คม
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1)

(2) (3)

(1)







(2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)

(1)

(2)

วิทยาและมานุษยวิทยา 2
191203

โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม

191204

ปั ญ หาสั ง คมกั บ การพั ฒ นาใน
ประชาคมอาเซียน

191205

























































































การบริหารนโยบายสาธารณะกับ
การพัฒนาสังคม

191304



สั ง คมสงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิ ก าร
สังคมเบือ้ งต้น

191303



ระบบบริหารราชการไทยกับการ
พัฒนาสังคม

191302



















































การวางแผน และการประเมิ น
โครงการ
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
191400

สัมมนา

(1) (2) (3) (4) (1)

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) (2)





























(3) (4) (5) (1) (2)








(3)

(1)

















(1)

(2)


หมวดวิชาเฉพาะด้าน (4) กลุม่ วิชาเอกเลือก
(1)
191311

กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง
ของการพัฒนา

191312













ระบบราชการกั บ การก าหนด
นโยบาย



















































191313

การวางแผนภาคและเมือง







191314

การวางแผนกลยุทธ์













191315

เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม











191416

ภู มิ ส ารสนเทศกั บ การพั ฒ นา
สังคม
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
191417

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

















(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)

(3)





(1)

(1)

(2)

นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ
การพัฒนาสังคม

191418

(1) (2) (3) (4) (1)












การวางแผนและก ารจั ด การ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ























สิ่งแวดล้อม
191419

ก ารวิ จั ย เชิ ง ป ระเมิ น กั บ ก า ร
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม

(2)
191321

































































กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นา
มนุษย์

191322

จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์







191323

ประชากรกับการพัฒนาสังคม
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1)
191324

191427

ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาสังคม

191428

การศึก ษาและส่ ง เสริม ศั ก ยภาพ
ผู้ดอ้ ยโอกาส

(3)
191331

(3)

(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)











(3)

(1)

(1)

(2)





































ก า ร บ ริ ห า รแ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์

191429

(2)

องค์ ก ารและการจั ด การกั บ การ
พัฒนาสังคม

191426

(1)

เทคนิ ค และกระบวนการพั ฒ นา
มนุษย์

191325

(2) (3)

การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ

































































































กลุ่มวิชาการจัดการสังคมและการบริหารงานท้องถิ่น
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
191332

การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

191333

ความเท่ า เทียมทางสั งค ม กั บ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

191334

การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม

191335

ก ารวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภ าพ กั บ ก าร
พัฒนาสังคม

191435

(1) (2) (3) (4) (1)

(2) (3)

































(1)

(2)

(3)





















(4)





















(1) (2)







(3) (4) (5) (1) (2)


(3)





















(1)

(1)

(2)

















การศึ ก ษาการพั ฒ นาเมื อ งกั บ
ชนบท

191436

ข้ามพรมแดนศึกษา

191437

ปรัชญากับสังคมไทย

191438

นิ เวศวิ ท ยาวั ฒ นธรรมกั บ การ
พัฒนาสังคม
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
191439

(2) (3)

(1)







(2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)









(3)

(1)

(1)

(2)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม

(4)

(1) (2) (3) (4) (1)




















กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

191341

ประวัตศิ าสตร์กับการประยุกต์ใช้

191342

ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา

191343

ศาสนากับการพัฒนา



191344

ศาสตร์แห่งพระราชา



191445

พลเมืองกับการพัฒนา

191446

มโนทั ศ น์ แ ละวิ ธี ก ารสอนสั ง คม









สื่อกับการพัฒนาสังคม


















191448

ท้องถิ่นศึกษา








 


ศึกษา
191447
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.คุณธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

จริยธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

7.ทักษะการ

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

6.

ส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และ

สุนทรีย

สุขภาพและ

รับผิดชอบ

การใช้

ภาพ

พัฒนา

เทคโนโลยี

บุคลิกภาพ

สารสนเทศ
191449

(2) (3)

(1)







(2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)

(1)

(2)

การสอนสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรม

(5)

(1) (2) (3) (4) (1)














กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา

191451

การศึกษาอิสระ





































191452

การฝึกงาน





































191453

สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตตามเนื้อหาการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านของแต่ละรายวิชา
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ข องนิ สิ ต ควรเน้ น การท าวิ จั ย
สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่างต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิจัย ที่ ได้ ย้ อ นกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณ ฑิ ตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปี
(3) การประเมิ นจากบั ณ ฑิ ตที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อ มและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
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16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นสิ ิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจาก
วันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
และไม่มรี ายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณีที่นสิ ิตประสงค์จะไม่ขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นรายๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินยิ ม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสติ หรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และ
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตัง้ แต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รบั
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้า
ในรายวิชาใด
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์
1.3 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)
1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น
ประจาทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงการการจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
(2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทาวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ
งานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั งคม รวมทั้ งภารกิ จ ด้ า นการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เพื่อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชานาญ
ในอาชีพของการเป็นครูผสู้ อน
(4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางวิชาการ
(5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
(1) สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
(2) ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผูร้ ับผิดชอบเรื่องการรับสมัครนิสิต
การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาปรัชญากับสังคมไทย ศาสนากับ
การพั ฒ นา และศาสตร์แ ห่งพระราชา แก่ คณะอื่ น ๆ การก ากั บ ดู แลกิจ กรรมให้ เป็ น ไปตามปฏิทิ น
การศึก ษา การด าเนินโครงการและกิ จกรรมการพั ฒ นาอาจารย์ การพั ฒ นาหลัก สู ตร รวมทั้งการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย
(3) สาขาวิชามีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) สาขาวิชามีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สาขา เพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชิญกรรมการ จากภาค
ประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามสมควร
(5) คณะเป็นผู้จัดทาการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสติ เป็นผู้ทาการประเมินเพื่อให้เกิด
พัฒนาการในการเรียนการสอนต่อไป
(6) คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการสารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ
สารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การสารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อนามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา
2. บัณฑิต
(1) คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
และเสนอผลการสารวจให้กรรมการสาขาและคณะกรรมการประจาคณะ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน
และนาข้อมูลมาเป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย
(3) สาขานาข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน มาพิจารณาจัดทาโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
(1) สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้ านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิต
ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสติ ในรูปแบบ
อื่น โดยต้องแจ้งให้นสิ ิตในความดูแลทราบ
(2) อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งก าหนดช่ว งเวลาให้ นิ สิ ต ในชั้ น เรี ย นเข้ าปรึก ษาได้ (Office
Hours) และแจ้งให้นสิ ิตทราบ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือก แต่งตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขาคณะและ
มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ดาเนินการรับ
สมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกาหนดวันสอบให้ชัดเจน
(2) มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ดาเนินการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง
คณะ
(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกรวมทั้งดาเนินการแต่งตั้ง และบรรจุ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
(1) อาจารย์ ผู้ส อนทุก ท่ านมี สิท ธิในการร่วมเสนอและออกความคิด เห็ นที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
แผนงานด้านต่าง ๆ เช่นแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และนาเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้
ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องนาผลการคานวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา
พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นเช่นมีอาจารย์ประจาลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อทา
ผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนี้ให้มกี ารขอความเห็นชอบจาก
คณะ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และกากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
5.2 การเรียนการสอน
มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิค
วิธีการสอน ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาให้การเรียนการสอนของ
คณาจารย์ในสาขามีความเหมาะสม
5.3 การประเมินผลผู้เรียน
มีก ารประเมิ น ผู้ เรีย น โดยจัด ให้ มี ก ารประเมิ นตามสภาพจริง และใช้ วิธีก ารประเมิ น ที่
หลากหลายตามวิธีการของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึน้ กับจานวนนิสิตของ
สาขา การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่ อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อการศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนอย่างคลอบคลุม และการบริการฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
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Lexis-Nexis DAO และ Science Direct เป็นต้น รวมถึงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และห้อง Selfaccess สาหรับนิสิต
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) อาจารย์ส ามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยั งสาขาวิชาเพื่ อ
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จาเป็น
(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทาสารวจความพึงพอใจและความต้องการ
หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจั ด ท าโครงการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุ ก คน โดยนิ สิ ต เป็ น ผู้ ป ระเมิ น
จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจาทุกปี
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
(4) วิเคราะห์จุดอ่อนจุด แข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุท ธการสอนให้เหมาะสมกับ นิสิตโดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ
ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมิน
ให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง
ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยนิ สิ ต ปั จ จุ บั น อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ และผูท้ รงคุณวุฒิเป็นผูป้ ระเมิน
(2) คณะกรรมการประเมินหลั กสูตรดาเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน
เอกสารหลั ก สู ตร กระบวนการใช้ห ลั ก สู ตร สั มฤทธิผลของหลัก สูต ร จากนั้น นาผลการประเมินมา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟัง ความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วพิ ากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(3) สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะรั ฐ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ก าหนดให้ ใช้ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด ในการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตาม
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษา และตัวบ่ งชี้ที่ ก าหนดของหลัก สูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ป ระเมินคือ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
(2) จัด ประชุม นาเสนอผลการประเมิ น หลัก สู ตร อาจารย์ป ระจ าหลั ก สูต ร อาจารย์ ป ระจ า
อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการดาเนิน
หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ
สอน
(3) จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
(4) ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

93

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
......................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้การศึก ษาระดั บปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณ ภาพ สอดคล้องกั บ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 21
แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิท ยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่
9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการ
จัดเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงาน
อื่นที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือ กผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
หรือที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิ ท ยาลั ย อาจท าการสอบคั ด เลื อ ก หรื อ คั ด เลื อ กผู้ ที่ ได้ รั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 6 การรับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
6.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
รับรอง
6.2 คุณสมบัติของผูข้ อโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
6.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
6.2.2 ได้ ศึ ก ษาในสถาบั นการศึ กษาที่ มหาวิ ทยาลั ยรั บรองมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี
การศึกษา
6.3 ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้
6.3.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
6.3.2 ให้ ส ถานศึ ก ษาเดิ ม จั ด ส่ ง หนั ง สื อ ขอโอนย้ า ย ระเบี ย นผลการเรี ย น และ
รายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
6.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ
หรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่า
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6.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
6.5.1 มหาวิท ยาลั ยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่
จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ ในประกาศมหาวิทยาลัย
6.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน
กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น C
6.5.3 รายวิชาใดที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
ข้อ 7 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
7.1 ผู้ ที่ ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าจาก ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเยา ห รื อ จ าก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
7.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
7.2.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลั ยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
7.2.2 การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
7.3 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาข้อ 6.5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 8 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 4 หรือ มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนิสติ
9.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษา
อื่น หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญ ญาที่สอง จะต้องรายงานตัวและ
เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
9.2 กรณีนิสิตไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าเป็นนิสติ เว้นแต่ได้รับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป
9.3 มหาวิท ยาลั ย จะก าหนดรหั ส ประจาตั วนิ สิ ต และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ งมี ห น้ าที่ ใ ห้
คาปรึก ษา แนะนา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกาหนดการศึกษา ภายหลังขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสติ แล้ว
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หมวดที่ 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ๆ
ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
10.2 สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายรายวิชา
10.3 มหาวิ ท ยาลั ยใช้ ระบบการจั ดการศึ ก ษาระบบทวิ ภาค โดยแบ่ งการจั ดการศึ ก ษา
ออกเป็น 2 แบบ คือ
10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซึ่งเป็น ภาค
การศึกษาบังคับมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาไม่บังคับ และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาให้มจี านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึ ก ษาต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา ใช้ ร ะยะเวลาเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 15
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นต้องเปิ ดสอนในภาคฤดู
ร้อน หรือฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาค
การศึกษาภาคบังคับด้วย
10.5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษา จานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึง
ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา
10.6 การคิดหน่วยกิต
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิป รายปัญ หา ไม่ น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทาโครงงาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค
10.7 มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งผ่ า นก่ อ น (Prerequisite) ส าหรั บ การ
ลงทะเบียน บางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวดที่ 4
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ข้อที่ 14.5) ขึน้ ไป
10.8 รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสรายวิชา และชื่อรายวิชากากับไว้
10.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
10.9.1 เลข 3 ลาดับแรก
แสดงถึง
สาขาวิชา
10.9.2 เลขในลาดับที่ 4
แสดงถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
10.9.3 เลขในลาดับที่ 5
แสดงถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
10.9.4 เลขในลาดับที่ 6
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
10.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้
10.10.1 นิสติ ปกติ ได้แก่ นิสติ ที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึน้ ไป
นิสติ รอพินจิ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า 2.0
10.11 การจาแนกสภาพนิ สิต จะกระท าเมื่ อสิ้ นภาคการศึก ษาของการศึก ษาในระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อ
ปีการศึกษา สาหรับผลการศึกษา ภาคฤดูร้อนให้นาไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่
นิสติ ผู้นนั้ ลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ 11 หลักสูตรสาขาวิชา
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีคุ ณ ธรรม ตระหนัก ในคุ ณ ค่ าของศิล ปวัฒ นธรรม ทั้ งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจานวนหน่วย
กิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.1.2 หมวดวิ ชาเฉพาะสาขา เป็ น กลุ่ ม รายวิ ชาแกน วิ ชาเฉพาะด้ าน วิ ช าพื้ น ฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวม
ดังนี้
11.1.3 หลักสูตรปริญ ญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่
น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
11.1.4 หลักสูตรปริญ ญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่
น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
11.1.5 หลั ก สู ต รปริญ ญาตรี (ไม่ น้อยกว่า 6 ปี) ให้ มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชา
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เฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
11.1.6 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
11.1.7 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิด โอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการ
ให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น
โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ให้
ใช้เวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 12
ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ให้
ใช้เวลาศึกษาอย่างมาก ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน
15 ปีการศึกษา สาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่ น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ให้
ใช้เวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน
18 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6
ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตร ที่เรียน ไม่เต็มเวลา
11.6 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับ หลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ที่
ปรึกษา และนิสิตทาความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิ ชาและแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผูค้ วบคุมนิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา
หมวดที่ 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม –
ถอนรายวิ ช าผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยตนเองตาม วั น เวลา ที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภายในระยะเวลาของการขอเพิ่ม
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รายวิชาหากพ้นกาหนดนีม้ หาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสติ ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก
12.6 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
12.6.1 ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรีย นรายวิชาของแต่ล ะภาคการศึก ษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสาหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
12.6.2 ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียน รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
กรณี นิ สิ ต ต้ อ งการลงทะเบี ย นเรี ย นน้ อ ยกว่า 9 หน่ ว ยกิ ต หรือ เกิ น กว่ า 22 หน่ ว ยกิ ต
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ 12.6.1 หรือ
ต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือมากกว่า 15 หน่วยกิต สาหรับการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา ตามข้อ 12.6.2 ให้ยื่นคาร้องเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
12.7 การลงทะเบีย นที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบีย นนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
12.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึก ษารายวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะต้นสังกัดนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะหรือหน่วยงานที่
เทียบเท่าที่รายวิชานั้น สังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
และนิสติ จะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U และไม่นามาคิดหน่วยกิตสะสม
12.9 ภาคการศึก ษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบี ยนเรีย นด้วยเหตุใด ๆ ก็ ตาม นิสิต
จะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน 15 วันนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้นสภาพการเป็นนิสติ
12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพัก
การศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิต ตามวรรคก่อน หากพ้ นกาหนดเวลา 2 ปีนับจาก
วันที่นสิ ิตผู้นนั้ พ้นสภาพการเป็นนิสติ
12.11 ในกรณี มีโครงการแลกเปลี่ย นนิสิต นัก ศึก ษาระหว่างสถาบันอุดมศึ ก ษา หรือมี
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ข้อตกลงเฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่
กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 13 การเพิ่มและถอนรายวิชา
13.1 การเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
ภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
13.2 การถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของ
เวลาเรีย นของภาคการศึก ษานับ ตั้ งแต่วั นเปิด ภาคการศึ ก ษา การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลา
เดียวกั นกั บ การเพิ่มรายวิชาจะไม่ป รากฏอัก ษร W ในระเบียนผลการศึก ษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลัง
กาหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสติ จะได้รับอักษร
13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
14.2 นิสติ ต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะ
ได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U
14.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก
รายวิชา ที่กาหนด ให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
14.4 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประเมินผล
ด้วย อักษร S และ U
14.5 สั ญ ลั กษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กาหนด
ดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช้
(FAIR)
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D+
หมายถึง อ่อน
(POOR)
D
หมายถึง อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด
(IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
14.6 ระบบระดั บ ขั้ น ก าหนดเป็ น ตั ว อั ก ษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่ งแสดงผล
การศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
4.00
ระดับขั้น
B+
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
3.50
ระดับขั้น
B
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
3.00
ระดับขั้น
C+
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
2.50
ระดับขั้น
C
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
2.00
ระดับขั้น
D+
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
1.50
ระดับขั้น
D
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
1.00
ระดับขั้น
F
มีคา่ ระดับขั้นเป็น
0
14.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้
เสร็จสมบูรณ์ ได้ โดยมีห ลั ก ฐานแสดงว่ามี เหตุสุ ดวิสั ย บางประการ การให้ อัก ษร I ต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิสิตจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4
สั ป ดาห์ นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษาถั ด ไปของการลงทะเบี ย นเรี ย น หากพ้ น ก าหนดดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
14.8 อักษร P เป็นสั ญ ลัก ษณ์ ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีก ารเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
และไม่มีก ารวั ด และประเมิ นผลภายในภาคการศึก ษาที่ลงทะเบี ย น ทั้ งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวัน
สุดท้ายของการสอบไล่ประจาภาค 2 ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรค
ก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
14.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
14.9.1 นิสติ ได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
14.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
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14.9.3 นิสติ ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นสิ ิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
14.10 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11.1 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของ
รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
เฉพาะจานวนหน่วยกิต ครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้นาไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
14.11.2 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ศึกษา ตามข้อ 12.8
14.11.3 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับ
ค่าระดั บ ขั้ นของทุก ๆ รายวิช าตามข้อ 14.6 มารวมกั นแล้ วหารด้วยจานวนหน่ วยกิ ต ของรายวิช า
ทั้งหมด ยกเว้น ข้อ 14.10 ในการนี้ให้มีท ศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีก ารปัดเศษ และในกรณี ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
จากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
14.11.4 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ ให้
นาเอา ผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า
ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิต
จะได้รับค่าระดับขั้นใดจะไม่นามาคานวณค่าระดับขั้น สะสมเฉลี่ย
14.11.5 ก ารค าน วณ ค่ าระดั บ ขั้ น ส ะสม เฉ ลี่ ยขอ งนิ สิ ต ที่ โอน ย้ า ยม าจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้คานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
ข้อ 15 การเรียนซ้า
15.1 รายวิชาใดที่นสิ ิตสอบได้ต่ากว่า C นิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนซ้าได้
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรทีน่ ิสติ สอบได้ F นิสติ ต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิต สอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
ซ้า
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หมวดที่ 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิ สิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิด
ภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มี
รายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบีย นเรียน
ไม่เต็มเวลา
16.2.2.2 หลั กสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.3 หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึก ษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
16.2.2.4 หลักสู ตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
16.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
16.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพ
ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ
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ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนัก ศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
ข้อ 17 การอนุ มั ติ ป ริ ญ ญา สภามหาวิท ยาลั ย จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาเมื่ อ สิ้ น ทุ ก ภาค
การศึ ก ษา ยกเว้ น กรณี ที่ นิ สิ ต ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามแผนการเรี ย นที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ให้ อ นุ มั ติ
ปริญญาในวันที่มผี ลการเรียนโดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษานั้น ๆ
ข้อ 18 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอรับรางวัลเรียนดี ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
18.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
18.1.1 เหรียญทองให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ
อักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.75
18.1.2 เหรียญเงินให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ
อักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.50
18.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
เหรียญทองแดงให้กั บนิสิตที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบี ยนเรียน 2
ภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U
ในปีการศึกษานั้น และต้องมีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ๆ 3.50 ขึ้นไป
หมวดที่ 6
บททั่วไป
ข้อ 19 การลา
19.1 การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจาเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียน
ในชั่ว โมงเรีย นได้ให้ ยื่นใบลา ตามแบบฟอร์ม ของมหาวิท ยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ ป รึก ษา แล้วนาไปขอ
อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อน
19.2 การลาพักการศึกษา
19.2.1 นิสติ จะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
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(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร
19.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า
และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแล้ว มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่นใบลา
ตามแบบฟอร์มของมหาวิท ยาลัย พร้อมกั บ หนังสือยินยอมจากผู้ป กครองผ่านอาจารย์ที่ป รึก ษาถึง
คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้งนีร้ ายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปในภาค
การศึกษานั้นให้ได้รับอักษร W
19.2.3 นิ สิต ที่ ล าพั ก หรือ ถู ก สั่งพั ก การศึ ก ษาตลอดหนึ่ งภาคการศึก ษาปกติ หรือ
มากกว่าจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ ทุกภาคการศึกษา
19.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือยินยอมจาก
ผูป้ กครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 20 การย้ายสาขาวิชา
20.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนัน้ ๆ
20.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
20.2.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
20.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นสิ ิตสังกัด และจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้งนีใ้ ห้
ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
20.2.3 การย้ ายสาขาวิ ชาไปคณ ะอื ่ น จะต้ อ งด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ ้ น ก่ อ นวั น
ลงทะเบียนเรียน
20.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนามาคานวณหาค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ 21 การพ้นสภาพนิสิต
นิสติ จะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้
21.1
ตาย
21.2
ลาออก
21.3
โอนไปเป็นนิสติ นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
21.4
ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสติ ข้อหนึ่งข้อใดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
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21.5
ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อ 12
21.6
มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสติ
21.7
เมื่อได้ขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
21.8
มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึ ก ษาปกติ ยั ง มี ค่ า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย
ทั้งหมด ไม่ถึง 1.50
21.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไม่ถึง 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึ กษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษา
ปกติขนึ้ ไป สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75
ข้อ 22 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณ ภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้อ 23 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
ข้อ 24 ให้ อธิ ก ารบดี รัก ษาการให้เป็ น ไปตามข้อ บังคับ นี้ และให้ มี อานาจออกประกาศเพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณี มีปัญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัย ชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ใน
การประชุม ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 10.11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
“10.11 การจ าแนกสภาพนิ สิ ต จะกระท าเมื่ อสิ้นภาคการศึกษาของการศึ กษาในระบบทวิภาค
แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 21.8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
“21.8 นิสิตที่มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
21.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 3 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไม่ถึง 1.50
21.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไม่ถึง 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ ขึ้นไป
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไม่ถึง 1.75“
ทั้งนี้ “กรณี นิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาปลาย และได้ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาฤดูรอ้ น ให้นับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูรอ้ นนัน้ ด้วย”
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การ
ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
30 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
88 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
88 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
124 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
124 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101

001102

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค
ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ ใจความ
สาคัญ จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า
การสรุปความ และการแสดงความคิด ผ่านทั กษะ
การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word,
phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and
reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of
appropriate Thai
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษในชีวิ ต ประจ าวัน ได้ แ ก่
การแนะนาตนเองและบุ คคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทาง
และการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar,
fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English
usage for daily-life including getting acquainted
with someone, accept and decline invitation,
direction giving, dire4ction asking and direction

เปิดรายวิชาใหม่
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planning, conversation in restaurant, smart
shopping and saying goodbye for someone
001103

001204

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
3(2-2-5)
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน คาศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ
วางแผนการเดิ น ท าง ก ารจองโรงแรม ผ่ า น
อิน เตอร์เน็ ต การโทรศัพ ท์ ในการสื่ อสารระหว่า ง
ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการ
ณืไม่ พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening,
speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in
communication and effectiveness in international
context including trip planning, flight and
accommodation booking using internet,
international phone calling, communication in
airport, airport announcement, communication in
customs and immigration, communication in bad
situations and party
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พท์ ภ าษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกั บ
ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การ
เขียนอีเมล์ การเขียนสรุป ความจากสื่อ การอ่ า น
และถ่า ยทอดข่าว การอ่า นกราฟและตาราง การ
ตีค วามและการน าเสนอข้อมู ล ที่เป็ น ประโยชน์ต่อ
การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news
and media in daily life, English usage for
listening, speaking, reading and writing including
e-mail, summarizing from media, news reading
and sharing, data interpretation from graphs and
tables, interpretation and information
presentation for further study and future careers
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กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

18 หน่วยกิต
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005172
005173

Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201

002202

003201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือง
ในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญ ญู พลเมืองกับประชาธิป ไตย จริยธรรมทาง
วิช าชีพ การปรับ ตั วเข้า กั บ การเปลี่ย นแปลงทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมและ กระแสไหลวนของ
วัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens,
volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics,
the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม
การจั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คมพหุ
วัฒ นธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสั งคมและ
วัฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ไทย 4 ภาค
จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society,
bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global,
ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao
dimensions
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ด แวร์
ซอฟต์ แ วร์ และระบบเครื อ ข่ า ย นวั ต กรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทั ล ธุ รกรรมพาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิก ส์
การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง
และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
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003202

004101

ชี วิ ต ประจ าวั น การสื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology:
hardware, software and networking, innovation
in the digital economy, electronic commerce
transaction, office automation program and
software application for multimedia production,
search, screening and selection data for work
and daily life, communication through online
social networking in accordance with ethical and
related legal regulation
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิด ด้านสุข ภาพและสิ่งแวดล้อม
ภาวะสุ ข ภาพกาย จิต อารมรณ์ ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทาน
อ าห า รเพื่ อ สุ ข ภ าพ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ าพ ใน
ชีวิต ประจาวัน ความสั ม พัน ธ์ระหว่างอารมณ์ กั บ
สุ ข ภาพ นั น ทนาการและการออกก าลั งกาย โรค
ระบาด โรคติด ต่อทางเพศสั ม พั น ธ์ อุบั ติเหตุ ท าง
จราจร การรับ มื อกั บ อุบั ติ ภั ย ภั ย ธรรมชาติ การ
วางแผนและการจัดการน้าในชีวิต ประจาวัน การ
จัด การและแปรรูป ขยะและการใช้ พลั งงานอย่า ง
ประหยัด
Concept of health and environment,
state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption,
daily-health product, relation between emotion
and health, recreation and exercise, pandemic,
Sexual Transmitted Infection, traffic accident,
planning with accident, natural disaster, water
management in daily life, waste processing and
environmental saving
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
ก าร ส ร้ าง แ ร ง บั น ด าล ใจ ก า ร
ตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การดาเนินชีวิตด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก
คิด วิเคราะห์ คิด สร้างสรรค์ การควบคุม และการ
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004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง

จัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and
life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning,
fundamental of sufficiency economy, lifestyle
concept of sufficiency economy, thinking system,
positive thinking, analytical thinking, creative
thinking, emotion control and management
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การ
เสริม สร้างบุ คลิกภาพ การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพทาง
กาย วาจา ใจ มารยาท วัฒ นธรรมไทย ทักษะการ
พู ด ในที่ ชุ ม ชน คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลั ยพะเยา การอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Importance of personality, personality
development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture,
public communication skills, desired traits relating
to University of Phayao's identity, living in a
society, self-adaptation in the Thai and global
social context
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

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

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

สาระที่ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
88 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน
3(3-0-6)
191103

สาระที่
ปรับปรุง
88 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ย้ายไปกลุ่มวิชา
พืน้ ฐานวิชาชีพ
การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
Social Entrepreneurship
ใหม่
พัฒ นาการและแนวคิด การประกอบการ
ทางสั งคม ความหมาย ความส าคัญ และประเภท
ของการประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและ
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191200

กระบวนการของการประกอบการทางสังคม การ
ด าเนิ น งานขององค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมและการ
แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม
The development and the concept of social
entrepreneurship, meaning, significance and types
of social entrepreneurship, social entrepreneurs
and processes of social entrepreneurship, the
performance of social enterprise, and solutions for
social inequalities
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and Theory
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นาสั ง คม
หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน การพัฒ นา
กระแสหลั ก และการพั ฒ นาแบบทางเลื อ ก การ
วิเคราะห์ลักษณะของสังคม บทบาทขององค์กรและ
ชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด การและวางแผนการพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิต ของประชากรในสั งคมสู่ก ารพัฒ นาที่
ยั่งยืน

141398

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

3(3-0-6) 191300

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมู ล จรรยาบรรณนั กวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types, problem and
hypothesis of research, population and sample,
research tools, methods of data collection and data
analysis, ethics of researcher, proposal and research
report writing

Concepts and theories of social
development, principles, processes, and strategies
of social development from past to present,
mainstream and alternative development, analysis
of social characteristics and roles of organizations
and community in managing and planning for
quality of life in sustainable development
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการ
วิจัย ปั ญ หาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ จริยธรรม
การวิจัย จรรยาบรรณนั ก วิ จัย การเขี ยนโครงร่า ง
และรายงานการวิจัย
Meaning, significance, types of
research, research problems, research questions
and hypotheses, population and samples in
research, research tools, data collection methods,
and data analysis by statistics, research ethics,
research code of conduct, how to write a research

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ/
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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191301

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100001 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law

126100

เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics

proposal and research report
การดาเนินงานพัฒนาสังคม
Social Development Operation

3(2-2-5)
หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ
การติดตาม และประเมินผลการทางานพัฒนาสังคม
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธี
เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น า กลุ่ ม องค์ ก ร และ
เครือข่ายในการทางานพัฒนาสังคม
Principles, processes, methods, tools,
monitoring, and evaluation of social development
operation, processes of groups, learning, and
participation, empowering leaders, groups,
organizations and networks in social development
operation
15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หน่วยกิต
3(3-0-6) 100001 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
กฎหมาย ที่ ม า วิ วั ฒ นาการ และระบบกฎหมาย
ประเภท และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ
ในทางกฎหมาย สิ ท ธิ แ ละการกระท า การจั ด ท า
กฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระสาคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระสาคัญของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ง สาระสาคัญ ของกฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ท างอาญ า ก ฎ ห ม ายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวติ ประจาวัน
Meaning and general aspects of
laws, source, evolution and legal system, types
and hierarchy of laws, legal concepts, rights and
legal action, legislation, important context of
constitution law, administrative law, criminal law,
criminal justice, related laws of everyday life
3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความส าคั ญ ของวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุ ป ท าน ท ฤ ษ ฎีแล ะแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต และต้ น ทุ น

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ/
ปรับรหัสวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

รายได้ป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลั ง เงิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด และ
การค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics,
economic systems, demand and supply, demand
and supply elasticity, price determination and
market equilibrium, basic consumer behavior
theory, production and production cost, national
income, money and banking, monetary and fiscal
policies, inflation and deflation, international trade
146111
146200

161131

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(2-2-5)
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) 146200
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข้ อ และ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ที่นิสิตกาลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skill with
additions of various speaking and writing topics
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6) 191201
Social Psychology

ปิดรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอัง กฤษในบริบ ทที่เฉพาะเจาะจง
โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills
related to students discipline

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาแกน/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociological Social Psychology
ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาแนวสั ง คมวิ ท ยา ผ่ า น
แนวคิดโครงสร้างทางสั งคมและกระบวนการสร้าง
ทางสังคมที่เป็นพลังสาคัญ ในการก่อรูปพฤติก รรม
ของมนุ ษ ย์ โดยรวมถึงทฤษฎี อ่ืน ๆ เช่น การปฏิ สั ง
สรรค์ เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ทฤษฎี อั ต ตะและอั ต ลั ก ษณ์
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีบทบาทและ
ก ลุ่ ม อ้ าง อิ ง ก ร อ บ วิ เ ค รา ะห์ เชิ ง น า ฏ ก รร ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มกับสังคมในแง่ที่มี
อิทธิพลซึ่งกันและกัน การรับรู้ แรงจูงใจ การคล้อย
ตามและการเบี่ยงเบน ความแปลกแยกและการขัด
เกลาทางสั ง คม รวมถึ ง พฤติ ก รรมร่วมแบบต่า ง ๆ
ตามแนวทฤษฎีสังคมวิทยา
Sociological study of social psychology,
primarily from theoretical perspectives of social
structure and social construction which shape
human behaviors such as symbolic interaction, self
and identity theory, exchange theory, role theory
and reference, dramaturgical
theory,

เปิดรายวิชา
ใหม่
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147110

รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Political Science

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
interrelationships between the individual, group
and society, recognition, motivation, conformity
and deviation, alienation and socialization including
other types of social behaviors in sociological
perspectives
3(3-0-6) 192101 รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่ม าและความส าคัญ ของวิช ารัฐศาสตร์
สาขาของวิ ช ารัฐศาสตร์ แนวคิ ด พื้ น ฐานทางด้า น
รัฐศาสตร์ เช่น การเมือง อานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบ
การปกครอง ปรัชญาและอุด มการณ์ทางการเมือง
พื้ น ฐานการค้ น คว้า และวิธีก ารหาความรู้ท างด้า น
รัฐศาสตร์
Roots and importance of political science,
substantive subfield of political science, basic
thought and notions of political science such as
politics, power, state, government, regime, political
philosophy and ideology, basic research method
and way to gain knowledge in political science
37 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ
31 หน่วยกิต
191100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้น
3(3-0-6)
พืน้ ฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
ความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พั ฒ นาการของ
มนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างและ
คล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ ได้ แ ก่ ปรั ช ญา ประวั ติ ศ าสตร์ สื่ อ
ศิ ล ปะ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
วิทยาและมานุ ษ ยวิท ยา องค์ค วามรู้ท างสั งคมและ
วัฒ นธรรมและการประยุก ต์ใช้เพื่ อท าความเข้า ใจ
สังคม
Meaning, scope and importance of
humanities and social sciences, development of
humanities and social sciences, the differences
and similarities of various disciplines in humanities
and social sciences, including philosophy, history,
media, art, political science, economics, psychology,
sociology and anthropology, social and cultural
knowledge and its application to understanding
society

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาแกน

เปิดรายวิชา
ใหม่
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141101

ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ
3(2-2-5) 191102
มานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology I

141102

ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
Local Administration System
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory
and Methodology II

141201

ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
Social Philosophy
ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐาน
ทางสั ง คมของนั ก ปรั ช ญาในโลกตะวั น ออกและ
ตะวันตกความสั มพัน ธ์ระหว่างบุค คลในสั งคมและ
ระหว่า งบุ ค คลกับ สั ง คมในเรื่อ งผลประโยชน์ สิ ท ธิ
หน้าที่ ความเสมอภาค เสรีภาพ และความยุติธรรม
Human nature and fundamental thought
about society as proposed by Eastern and Western
philosophers, the relationship between individuals
and society concerning their own interests, rights,
duties, equality, freedom and justice
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา
3(2-2-5)
และมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology I
บริ บ ทและเงื่อ นไขทางสั ง คม การเมื อ ง
และประวัติศาสตร์กับการเกิดขึน้ ของสังคมวิทยาและ
มานุษ ยวิทยา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีแ ละวิธีวิทยา
ทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยายุ ค แรกจนถึ ง
สมัยใหม่ ข้อถกเถียง และความแตกต่างที่สาคัญของ
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่ และการนาไปประยุกต์ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการพัฒนา
Social, political, and historical contexts
that determined the emergence of Sociology and
Anthropology, the evolution of concepts and
theories in sociology and anthropology, from the
first era to modernity, important arguments in, and
differences between, the first era and modern
concepts and theories in sociology and
anthropology and their application to social
development

3(2-2-5)
3(2-2-5) 191202

ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา
3(2-2-5)
และมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology II
ก า ร เกิ ด ขึ้ น ข อ ง สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ
มานุ ษ ยวิ ท ยายุ ค หลั ง สมั ย ใหม่ ปรั ช ญา แนวคิ ด

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับรหัสวิชา
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141103

โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
Globalization and Social Development

3(2-2-5) 191203

141205

ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคม
3(2-2-5) 191204
อาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN

ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่ ใช้ศึ ก ษาวิเคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมในยุคร่วมสมัย ความแตกต่างที่สาคัญของ
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สมั ย ใหม่ กั บ หลั ง สมั ย ใหม่ กรอบในการวิ เคราะห์
จุดเด่นและคาวิจารณ์ ที่มี ต่อแนวคิด และการนาไป
ประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ
พัฒนา
Emergence of postmodern sociology and
anthropology, philosophy, concepts, theories and
methodology in sociology and anthropology for
analyzing the contemporary socio-cultural issues,
the notable differences between modern and
postmodern concepts in sociology and
anthropology, frameworks of analysis, prominence
and critiques and their application to explanations
of social issues and development
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Globalization and Localism
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจ
พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ข องระบบเศรษฐกิ จ
รูปแบบต่าง ๆ จุดเด่นของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อวิธี
คิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ระหว่างประเทศ ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคม
ข้ า มพรมแดนในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น การเกิ ด ขึ้ น ของ
ท้ อ งถิ่ น ภิ วั ต น์ ผล ก ระท บ ก ารต่ อต้ าน แ ล ะ
ปรับ เปลี่ยนของชุ ม ชนท้อ งถิ่น ในบริบ ทโลกาภิ วัต น์
และการสร้างเครือข่ายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
The relationship between society and
the economy, economic development from a
historical perspective, the prominence of
globalization in influencing ways of thinking,
human living and international relationships, the
phenomenon of globalization and modern transsociety in the modern world, the emergence of
localization and its effects, opposition, and
adaptation of local community in the context of
globalization, and social networking in globalization
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
3(2-2-5)
ประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ
วิชา และหน่วย
กิต

ปรับรหัสวิชา
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191205

141204

สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3(2-2-5) 191302
เบือ้ งต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare

ปั ญ หาสั ง คมทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม
ชุ ม ชน และประเทศในอาเซีย น ที่ เกี่ยวข้ องกับ การ
พั ฒ นา การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ห่ ง ปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา
Social problems at individual, group,
community and national level in ASEAN countries
related to development, problem-origin analysis
and solutions
ระบบบริหารราชการไทยกับการ
3(2-2-5)
พัฒนาสังคม
Thai Public Administration System
and Socail Development
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ
ค่ า นิ ย ม ระบบ และ วิ วั ฒ นาการของการบริ ห าร
ราชการไทย ปั จ จัยแวดล้ อ มด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย
ปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไขปรั บ ปรุ ง การ
บริห ารราชการไทย การปฏิ รูป ระบบราชการ และ
แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต
Philosophy, concepts and theories,
processes, values, systems, and evolution of Thai
public administration, social, economic, and
political factors influencing Thai public
administration, problems, obstacles and solutions
of Thai public administration, bureaucratic system
reform, and trends of Thai public administration
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
เบือ้ งต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare
ความหมาย ความสาคัญ และวิวัฒนาการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
แล ะต่ างป ระเท ศ ป รั ช ญ าพื้ น ฐาน งานสั งค ม
ส งเค ราะห์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน รู ป แบ บ งานสั งค ม
สงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทคนิ ค การ
ปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ การวิ จั ย ทางสั ง คม
สงเคราะห์ การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม แนวโน้ม ทิศทาง และนโยบายการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
Meaning, significance, and evolution of
social work and social welfare in Thailand and
abroad, fundamental philosophy in social welfare,

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา
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191303

141202
141302

141203
141301
141303

ประชากรกับการพัฒนาสังคม
Population and Social Development
การวางแผน การจัดทา และการประเมิน
โครงการ
Planning Projecting and Evaluation Project

3(2-2-5)

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Concept and Theory
การดาเนินงานพัฒนาสังคม
Social Development Operation
สถิตกิ ับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics and Social Sciences Research

3(2-2-5)

3(2-2-5) 191304

3(2-2-5)
3(2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง

working practices, forms of social work and social
welfare, techniques in administering social
welfare, research in social welfare, application of
social work and social welfare, trends, direction,
and policy in social work and social welfare in
Thailand
การบริหารนโยบายสาธารณะกับการ
3(2-2-5)
ย้ายมาจาก
พัฒนาสังคม
กลุ่มวิชาเอก
Public Policy Administration and
เลือก/ปรับรหัส
Social Development
และชื่อวิชา
ความหมาย ความส าคัญ และประเภท
ของนโยบาย การบริ ห ารนโยบายสาธารณะใน
ประเทศไทยและต่า งประเทศ ตั วแบบและขั้น ตอน
การก าหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบั ติ และ
ผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย
Meaning, significance, and types of
policy, public policy administration in Thailand and
abroad, models and methods of policy making,
policy implementation, and the impact of policy on
social development in Thailand
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
การวางแผน และการประเมิน
3(2-2-5) ปรับรหัส และ
โครงการ
ชื่อวิชา
Development Plan and Development Project
Evaluation
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภท
ของแผน ขั้น ตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่
การปฏิ บั ติ การออกแบบ การจั ด ท า การควบคุ ม
การติ ด ตาม และการประเมิ น ผลโครงการด้านการ
พัฒนาสังคม
Meaning, significance, and types of
plan, methods of planning, plan implementation,
design, projecting, controlling, monitoring and
evaluation of social development project
ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาแกน
ย้ายไปกลุ่มวิชา
แกน
ปิดรายวิชา
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นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนา
3(2-2-5)
ท้องถิ่น
Economic and Social Policy and Local Development
สัมมนา
1(0-2-1) 191400
Seminar

141451
หรือ

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต 191451
หรือ

141452
หรือ

การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต 191452
หรือ

141453

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต 191453

สัมมนา
Seminar

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
1(0-3-2)

การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน
การพัฒนาสังคม
Searching, data collecting, data
analyzing, report writing, presentation, discussion
and answering questions in social development
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussing in social development
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เรี ย น รู้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่เกี่ ยวข้องกั บ การ
พัฒ นาสั ง คมในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in social development in
private or government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เรี ย น รู้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่เกี่ ยวข้องกั บ การ
พั ฒ นาสั ง คมในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in social development as
an apprentice in private or government sectors

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต

ปรับรหัสวิชา
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24 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
141311 การบริหารนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Policy Administration

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
โดยนิสิตต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น
(1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม

191311

141312

ระบบราชการกับการกาหนดนโยบาย
Bureaucratic System and Policy Making

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5) 191312

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของ 3(3-0-6)
การพัฒนา
History of Economic-Politics in Development
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลก นโยบายการ
พั ฒ นาที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง การเพิ่มและขยายตัวของกลุ่มและชนชั้น
โลกทัศน์และระบอบอารมณ์ความรู้สึ กของกลุ่มและ
ชนชั้ น ในการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ปฏิ สั มพัน ธ์แ ละความขัด แย้งของกลุ่ม และชนชั้น ใน
สถานการณ์ ใหม่ กลุ่ ม ประชากรและความเป็ น
พลเมืองในโครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม
History of economic-political changes in
Thailand and the world, developmental policy
affecting economic-political changes, the increase
and expansion of the groups and classes,
worldviews and the regime of emotions of groups
and class in economic-political changes, current
interaction and conflicts of groups and classes,
populations and citizenship in the new economic,
political and social structures
ระบบราชการกับการกาหนดนโยบาย
3(2-2-5)
Bureaucratic Systems and Policy Making
ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมือง
และระบบราชการไทย ความหมายของการกาหนด
นโยบาย ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายทั้ ง
ภายในและภ ายนอกระบ บ การเมือง ขั้ น ตอน
กระบวนการกาหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพล
ของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อ
การกาหนดนโยบาย และการวิเคราะห์ก ารกาหนด
นโยบาย
Political systems, evolution of politics
and bureaucratic systems in Thailand, definition of
policy making, policy making participants both

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา
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141412

การวางแผนภาคและเมือง
City and Regional Planning

3(2-2-5) 191313

141411

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning

3(2-2-5) 191314

141333

เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
Technology and Social Development

3(2-2-5)

191315

inside and outside the political system, procedures
and process of policy making, roles and influences
of political institutions and bureaucratic systems on
public policy making, and analysis of policy making
การวางแผนภาคและเมือง
3(2-2-5)
City and Regional Planning
ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง นโยบาย
สาธารณะและการจัดการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของภาคและเมือง นโยบายและการบริหาร
สภาพแวดล้ อ มเมื อ ง แนวคิ ด เมื อ งนิ เ วศกั บ การ
พัฒ นาอย่างยั่ง ยืน กฎหมายผังเมื อง การวางแผน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการขนส่ ง เมื อ ง การคลั ง
สาธารณะในระดั บ เมือง และเทคนิ ค การวิเคราะห์
สาหรับการวางแผนเมือง
Urban and regional planning theories,
public policy and urban management, economic
and social development of city and region, urban
environmental policy and management, eco-cities
and sustainable development, urban planning
legislation, urban infrastructure and transport
planning, urban public finance, and analytical
techniques for urban planning
การวางแผนกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น
ความสาคัญ ของการวางแผน ความหมายของการ
วางแผนกลยุท ธ์ การก าหนดวิสั ยทั ศน์และพัน ธกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกาหนด
วัต ถุป ระสงค์ระยะยาว ระดั บ และชนิด ของกลยุท ธ์
การวิเคราะห์ ท างเลื อ กกลยุ ท ธ์ การน ากลยุท ธ์ไ ป
ปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
Basic concepts in planning, the
significance of planning, meanings of strategic
planning, definition of vision and mission, analysis
of organizational contexts, definition of long term
objectives, levels and types of strategy, analysis
of alternative strategies, strategic implementation,
strategic controlling, and strategic evaluation
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Technology and Social Development
ความหมาย ความส าคัญ และประเภท

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
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191416

191417

สาระที่
ปรับปรุง

ของเทคโนโลยี วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ใ น
สังคมไทย การถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับ
เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒ นาตนเองและชุ ม ชน และการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีในสังคมไทย
Meaning, significance, and types of
technology, evolution of technology in Thai society,
transformation, selection, and acceptance of
technology, application of the suitable technology
to support individual and community, and selfreliant technology in Thai society
ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาบูรณา
Geo-Informatics and Social Development
การพัฒนา
หลั ก การการส ารวจข้อมู ล ด้วยระบบ 3
เอส ประกอบด้วย การส ารวจข้อมู ล จากระยะไกล สังคม/ปรับรหัส
วิชา
การสารวจข้อมูลเครื่องมือบอกตาแหน่งพิกัดบนพื้น
โลก และระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ เทคนิค และ
วิธีการเก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และ
การแสดงผลโดยการใช้ โปรแกรมส าเร็จ รู ป ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
ในงานการวางแผน การตัดสินใจและพัฒนา สาหรับ
งานพัฒนาสังคม
Principles of surveys with 3S
technology: Remote Sensing, Global Positioning
System and Geographic Information System,
collection techniques and methods, management,
analysis, and publication of results using
geographic information system software, geoInformatics application for planning, decision
making and social development work
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการ
3(2-2-5)
ย้ายมาจาก
พัฒนาสังคม
กลุ่มวิชาเอก
บังคับ/ปรับรหัส
Economic and Social Policy and Social
และชื่อวิชา
Development
ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
หลักการกาหนดนโยบาย แนวทางการจัดทานโยบาย
เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระบวนการตั ด สิ น ใจเชิ ง
นโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
แนวคิด และอุด มการณ์ ด้านการพัฒ นาท้องถิ่น ผล
การน านโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมมาใช้ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
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191419

Social system, economic and social
policy, principles of policy making, how to devise
economic and social policy, processes of decision
policy, analysis of economic and social policy,
concepts and ideologies of local development,
results of economic and social policy implementation
การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Planning and
Management
ความหมาย ประเภท และขอบเขตของ
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม แนวคิด และหลั กการวางแผนและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ทางสั ง คมวั ฒ นธรรมตามแผนพั ฒ นาประเทศ
แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ กฎหมายและการส่ ง เสริ ม
ภาครัฐ และภาคเอกชน การมี ส่ วนร่ว ม การสร้า ง
เครือ ข่า ยองค์ ก รการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยืน และการ
ปฏิบัติภาคสนาม
Definitions, types and scope of
problems of natural resources and environment,
concept and principles of natural resources and
environmental planning and management, sociocultural environment as mentioned in state
development plan, government policy, law and
promotion from government and private sectors,
participation and networking with organizations for
sustainable development, and field practices
การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
ในการพัฒนาสังคม
Evaluation Research and Application in Social
Development
ความ หม าย ลั ก ษ ณ ะ วั ต ถุ ป ระสงค์
เทคนิควิธีการ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงประเมิน
รูปแบบและการออกแบบการประเมินโครงการ และ
การประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
Meaning, aspects, objectives, methods,
and procedures of evaluation research, evaluation
model and design, and its application in social
development

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมาจากลุ่ม
วิชาบูรณาการ
พัฒนาสังคม
และปรับรหัส
วิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่
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(2) กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์
141321
141322

161434

สาระที่
ปรับปรุง

(2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา
สังคม

ศาสนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
Religious Teachings and Quality of Life
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
Human Development Concept and Theory

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
Human Development Psychology

3(2-2-5) 191322

3(2-2-5) 191321

191323

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Human Development Concept and Theory
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์
การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ในระดั บ มหภาคจากการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ
Meaning, basic concepts and theories
related to human development, human
development policies and strategies in the macro
level in comparison with other countries
จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
ใหม่
Human Development Psychology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยา
กับ พัฒ นาการของมนุ ษ ย์ในทุ ก ๆ ด้า น ทั้งด้านการ
เจริ ญ เติ บ โต ท างร่ า งก าย ค วาม คิ ด อารม ณ์
ความรู้ สึ ก เจตคติ พฤติ ก รรมการแสดงออกทาง
สังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญาของบุคคล ใน
แต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา
Principles, concepts, and theories of the
psychological development of mankind in all
aspects of physical growth, mind, emotion,
expression, social attitudes, social behavior,
personality and intelligence of the individual at
each stage of birth, childhood, teenager, adult and
old age
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก
Population and Social Development
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างด้ า นประชากร บังคับ/ปรับรหัส
วิชา
ขนาด โครงสร้างและการกระจายตั วทางประชากร
องค์ ป ระกอบของการเปลี่ ย นแปลงทางประชากร
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการ
พัฒนาสังคม
Concepts and theories of population,
size, structure, and population distribution, factors
relating to population change, and its impacts on
social development
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เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5) 191324
Human Development Process and Technique

191325

191426

เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Process and Technique
ความหมายและความส าคัญ ของเทคนิค
และกระบวนการในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ การน า
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒ นา
บุ ค คลทั้งในระดั บ ปั จเจกบุ ค คล กลุ่ม องค์ก ร และ
ชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ปัจเจกบุคคลและชุมชน การสร้างชุดฝึกอบรม การ
จัดและการประเมินการฝึกอบรม
Meaning and significance of techniques
and processes in human development, application
of research findings for personal development
planning in individual, group, organization and
community, suitable processes for individual and
community development, creation of professional
training set, organization and evaluation of
professional training
องค์การและการจัดการกับการ
3(2-2-5)
พัฒนาสังคม
Organization and Management, and
Social Development
บทบาท ความส าคัญ และองค์ป ระกอบ
ขององค์การ โครงสร้างและการจัดองค์การ ขั้นตอน
และกระบวนการในการจัด การ การสรรหาและใช้
ประโยชน์ ท รัพ ยากรองค์ ก าร พฤติ ก รรมองค์ ก าร
การประเมินและพัฒนาองค์การ
Roles, significance, and elements of
organization; structure and organization
management; management procedures and
processes; organization resource recruitment and
utilization; organization behavior, evaluation, and
development
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
3(2-2-5)
มนุษย์
Administration and Human Resource Development
ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่
ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ แล ะขั้ น ตอนใน ก ารบ ริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิเ คราะห์ ง าน การวางแผน
ก าลั ง คน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การฝึ ก อบรม
การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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191428

191429

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Emergence, theories and principles of
human resource management and development,
scope, functions, responsibilities and processes of
human resource development, job analysis,
manpower planning, recruitment, selection,
training, development, assessment, and factors
related to human resource development
ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Leadership for Social Development
ลักษณะ ประเภทบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
สู่ภ าวะผู้น าที่เอื้อ ต่อการพั ฒ นาสั ง คม เทคนิค การ
บริหารงานและการประสานงานโดยการสร้างภาวะ
ผู้นา
Personality traits and characteristics of
leadership for development, management and coordination techniques for leadership development
การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ
3(2-2-5)
ผู้ด้อยโอกาส
Study and Promotion of the Potential of
Disadvantaged People
ความหมาย ความสาคัญและปัญหาของ
ผู้ด้อยโอกาส แนวคิดเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประเภท
และลักษณะปัญหาของผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ติดเชื้อ คนยากจน
กฎหมาย นโยบายและปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ และ
ส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาสของรัฐ องค์กรเอกชน
และประชาสังคม
Meaning, significance and problems of
the disadvantaged, the concept of disadvantaged
people, types and characteristics of the
disadvantaged such as children, women, the
elderly, the disabled, minority ethnic groups,
people living with HIV, poor people, laws, policies
and practices to promote the potential of the
disadvantaged by state, NGOs and civil society
การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ
3(2-2-5)
Research and Organization Development
หลักการและกระบวนการวิจัยในองค์กร
และชุมชน การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ การประยุกต์ใช้

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

133
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555

(3) กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน
141331

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอ
งานวิจัย
Principles and processes of research
methodology for organization management and
community, research designs and data collection
techniques using statistics, how to use computer
programs for quantitative data analysis, research
report writing, and research presentation
(3) กลุ่มวิชาการจัดการสังคม และการบริหารงานท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Thai Traditional Knowledge and Social Development
191331

191332

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อกลุ่ม
วิชา
ปิดรายวิชา

ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
3(2-2-5)
ย้ายมาจาก
Local Administration System
กลุ่มวิชาเอก
แนวคิด และทฤษฎี ก ารปกครองท้อ งถิ่ น บังคับ/ปรับรหัส
วิชา
การก ระจายอ านาจ ก ารป ก ค รองท้องถิ่ น ใน
ต่ า งประเทศ การกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น ตาม
รัฐธรรมนู ญ การบริห ารการจัด บริก ารสาธารณะ
การบริหารงานท้องถิ่น มาตรฐานตัวชีว้ ัดขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงานท้องถิ่น
Concepts and theories of local
government, decentralization, local government
abroad, decentralization of local government under
the constitution, management of public services,
local administration, standard indicators of local
government, and good governance of local
administration
การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
ใหม่
Study and Analysis of Community
ความหมาย และความสาคัญของแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน วัตถุประสงค์ ประเภท
เท ค นิ ค แล ะวิ ธี ก ารศึ ก ษ าชุ ม ชน รวม ทั้ งก าร
ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรง
กับบริบทของชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์ชุมชนโดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนิสิตและชุมชน
Meaning and significance of theories
related to community development, objectives,
types, techniques, and methods for community
study, how to apply suitable data collection
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3(2-2-5)

191333

แนวคิด ทางสั งคมวิท ยาว่าด้วยขบวนการทาง
สั ง คม ลั ก ษณะส าคั ญ วิ ธี ก าร ประเด็ น ของขบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสั ง คมทางด้า นเพศสภาพ ชาติพั น ธุ์ เด็ ก
และเยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่ อนไหว
ทางสั ง คมกับ ปั จจัยทางการเมือ ง สั ง คม เศรษฐกิจและ
วัฒ นธรรม การก าหนดนโยบายที่ ค านึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รีข อง
ความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมทางสังคม
Sociological concepts of social movements,
significant characteristics, approaches, issues of social
movements in gender, ethnicity, children and youth,
relationships between social movements and political,
social, economic and cultural factors, policy making on
human dignity and justice in society

191334

methods to the context of community, including
the analysis of students and others’ participation in
their community
ความเท่าเทียมทางสังคมกับ
3(2-2-5)
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
Social Equality and Social
Movements
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมา นิยาม
ความหมาย นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และการ
ได้รับอิทธิพลในเรื่องความเท่าเทียมกันทางสังคม
จากกลุ่มอิทธิพล สถาบัน หรือจากปัจจัยอื่น ๆ รวม
ไปถึงศึกษาผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจาก
การรับอิทธิพลเหล่านี้ แนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วย
ขบวนการทางสังคม ลักษณะสาคัญ วิธีการ ประเด็น
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทางด้านเพศ
สภาพ ชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชน ความสัมพันธ์
ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับปัจจัย
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การ
กาหนดนโยบายที่คานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์และความเป็นธรรมทางสังคม
Concepts, theories, emergence,
definitions, meaning, policy, practice and the
influence of dominant groups, institutions, or other
related factors, on social equality, also including
direct and indirect influences from these groups,
sociological concepts of social movements,
significant characteristics, approaches, issues of
social movements in gender, ethnicity, children
and youth, relationships between social
movements and political, social, economic and
cultural factors, policy making on human dignity
and justice in society
การพัฒนาในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3(2-2-5)
Development in Multicultural Society
ความหมาย ที่ ม า ความส าคั ญ ของ
แนวคิ ด สั งค ม พ หุ วั ฒ นธ รรม ค วาม แตก ต่ า ง
ห ล า ก ห ล าย วั ฒ น ธ รร ม แ ล ะช า ติ พั น ธุ์ แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
การพั ฒ นาสั ง คมทางชาติ พั น ธุ์ แ ละวั ฒ นธรรม
ตลอดจน ทั ก ษะการปรั บ ตั ว และวิ ธี ก ารท างาน
พัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่
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141332

การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
Urban and Rural Development Study

3(2-2-5) 191435

Meaning, emergence, importance of the
concept of a multicultural society, diversities of
culture and ethnicity in such a society, the
relationships of people in a multicultural society,
the development of ethnic and culture including
adaptive skills and how to do development work in
a multicultural society
การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนา
3(2-2-5)
สังคม
Qualitative Research and Social Development
แนวคิ ด และทฤษฏี เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ ความสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงาน
ด้านสังคมศาสตร์ และการพัฒนาสังคม ประเภทและ
ความหลากหลายในการวิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ การตั้ ง
ค าถามการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย การหา
ความรู้ค วามจริง สาเหตุ แ ละผล จริยธรรมในการ
วิจัย ข้อตระหนั กในแนวทางเกี่ ยวกับจริยธรรมของ
การท าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในคน วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
รวมถึ ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทุ ก ขั้ น ตอนจริง และเทคนิ ค
วิธีการการเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล
เทคนิคการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล การ
สังเคราะห์ การวิพากษ์ข้อมูล การเขียนรายงานและ
การนาเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
Concepts and theories of qualitative
research, the importance of qualitative research in
social science and social development, types and
varieties of qualitative research, how to write
research questions, designing the research,
searching for knowledge and truth, causality and
consequences, research ethics, ethical awareness
in doing qualitative research on humans, means of
data collection, including actual practice in all
process and technique in fieldwork, analyzing data
and techniques in checking data accuracy, data
synthesis, data discussion, writing a research
report and presenting the results of qualitative
research
การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยเมือง ความเป็น
เมือง และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและ

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา
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3(2-2-5) 191436

191437

ท ฤ ษ ฎี ว่ า ด้ วย ช น บ ท ค วาม เป็ น ช น บ ท แ ล ะ
กระบวนการกลายเป็นชนบทกึ่งเมือง บริบท ปัญหา
และการเปลี่ ยนแปลงของเมื อ ง ชาติพั น ธุ์กั บ เมื อ ง
และการพัฒนาเมือง บริบทและปัญหาในชนบท การ
เปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนาชนบท
Concept and theories of urban, urbanity
and urbanization, concept and theories of rural,
rurality and semi-urbanization, context, problems
and changes in urban, ethnicity and urbanity, and
urban development, context and problems in
rurality, rural change and rural development
ข้ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
มุ ม มอง และแนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการข้ า ม
พรมแดน การข้า มรัฐ -ชาติ การสร้า ง และก่ อเกิ ด
ของรัฐชาติกับพรมแดน ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับ
การข้ามพรมแดน วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์
กับ พรมแดน รัฐชาติกับพรมแดน ชาติพัน ธุ์กับ การ
ข้ามพรมแดน การพัฒนาข้ามพรมแดน การจัดการ
ทรั พ ยากรข้ า มพรมแดน และกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม
แม่น้าโขงกับประเด็นข้ามพรมแดน
Concepts and perspectives concerned
with bordercrossing, transnationality, and nationstate construction of border, issues about crossborder, culture and border, identity and border,
nation-state and border, ethnicity and crossborder, transnational development, transnational
resource management, and GMS and its issues on
the Mekong Region
ปรัชญากับสังคมไทย
3(2-2-5)
Philosophy and Thai Society
ความเป็นมาและความสาคัญของปรัชญา
ในสังคมไทย ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
ปรัชญาไทยร่วมสมัย และทิศทางของการมีปรัชญา
ไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีส่วนสาคัญในการพัฒนา
สังคมไทยร่วมสมัย
Backgrounds and significance of philosophy
in Thai society, philosophy of self-sufficient
economy in contemporary Thai philosophy, and
possibility of unique Thai philosophy for developing
contemporary Thai society

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่
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การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
(4) กลุ่มวิชาบูรณาการพัฒนาสังคม
141341 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
Social Movements

141342
141442

นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนา
3(2-2-5)
สังคม
Cultural Ecology and Social Development
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ระบบ
นิเวศวิท ยาวัฒ นธรรม และ การประยุก ต์แ นวคิ ด สู่
การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
Meaning, importance, concepts of
cultural ecology and its application to the practice
of social development
การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
3(2-2-5)
Participatory Action Research
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏิ บัติก ารแบบมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ การประยุก ต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หา
และพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
Principles, concepts, and theories of
participatory development, participatory action
research methodology, analysis, and its application
to community solutions and development

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

ปิดกลุ่ม
ย้ายไปอยู่กลุ่ม
การจัดการ
สังคมและการ
บริหารงาน
ท้องถิ่น
ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาการ
วางแผนและ
นโยบายการ
พัฒนาสังคม

3(2-2-5)

ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Geo-Informatics and Social Development
การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environment Planning and
Management
(4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
191341

ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
History and Applications
หลั ก การและวิธี ก ารของประวัติ ศ าสตร์
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐาน

เปิดกลุ่มวิชา
ใหม่
เปิดรายวิชา
ใหม่
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ทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับสานักคิด
ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียง
ทางประวัติศาสตร์ การใช้ท ฤษฎี ท างมนุ ษ ยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ส าหรับ การศึก ษาประวัติศาสตร์
การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนา
Principles and methods of history, time
and era of history, how to use historical sources
and evidence, historiography and schools of
thought, world history, Thai history and historical
discussion, how to apply theories in humanities
and social sciences to the study of history,
historical approaches and their application to
development
ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา
3(2-2-5)
Geography and Development
ลักษณะทางกายภาพของโลก เครื่องมือ
ทางภู มิ ศ าสตร์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ค้ น หา วิ เคราะห์
สรุป และข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ โล ก
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ กั บ มนุ ษ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
สร้างสรรค์ทางวัฒ นธรรม การปลูกจิตสานึก การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
The physical characteristics of the
earth, effective geographical tools in searching,
analyzing and summarizing geographical
information, links between the physical
environment, the natural world and humanity as a
basis of cultural creativity, to raise awareness of
participation in the conservation and management
of natural resources and the environment for
sustainable development
ศาสนากับการพัฒนา
3(3-0-6)
Religion and Development
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั้ ง ระดั บ
ปั จ เจ ก แ ล ะ ร ะ ดั บ สั ง ค ม ค ว า ม เป็ น ม า แ ล ะ
ความสาคัญของศาสนาที่มีต่อการพัฒนาตนเองและ
สั งคม และตั วอย่า งของการประยุก ต์ใช้ห ลั ก ธรรม
ทางศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
Concepts of self-development and

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
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เปิดรายวิชา
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social development, background and significance
of religions with special references to those
developing an individual life as well as society,
and a case study of the application of religious
teachings for self and social development
191344

191445

191446

ศาสตร์แห่งพระราชา
3(2-2-5)
Science of the King
พระราชประวั ติ แนวคิ ด และปรั ช ญาใน
การท รงงาน พ ระราชก รณี ยกิ จ โค รงก ารใน
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Biography, concepts and philosophies in
working, royal duties, Royal-initiated projects of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
พลเมืองกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Citizenship and Development
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
มนุษย์ หน้าที่พลเมืองดีที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดั บ พลโลก สิท ธิม นุ ษ ยชน การปฏิ บั ติต น
ตามกฎหมาย การเคารพสิท ธิของตนเองและผู้อ่ืน
รู้จัก ตระหนักและการแสดงออกถึงการอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
Relations between human and society
development and good civic duties in society on
the local level to the civil society level, human
rights, legal practice, right respect of self and
others, knowing, awareness and expression of the
cultural preservation and heritage and Thai
traditions
มโนทัศน์และวิธกี ารสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Paradigm and Methodology of Social Study
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา
รู ป แบบแผนผั ง ความคิ ด ที่ เ อื้ อ ต่ อ อ านวยต่ อ การ
เรีย นรู้แ ละเหมาะสมกับ เนื้อ หาบทเรียนทางสั ง คม
ศึกษา กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดให้แก่
ผู้เรียนรายวิชาสังคมศึกษา และเทคนิควิธีการสอน
ทางสังคมศึกษา
Theories and concepts of social studies,
comprehensive concepts in social studies, mind

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
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mapping that is suitable for the enablement of
education in social studies, processes of
comprehensive concept development for students
in social studies, and techniques for teaching social
studies
191447

191448

191449

สื่อกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Media and Social Development
ความหมาย ความสาคัญ สถานการณ์การ
สื่อ สารมวลชนและการใช้ สื่อ ในสั ง คม งานพั ฒ นา
สั ง คมในประเด็ น สื่ อ ตลอดจน การพั ฒ นาและ
วิธีการใช้สื่อ ในงานพัฒนาสังคมและการศึกษา
Meaning, importance, media use and
current communication in society, social
development communication issues, development
and using media for social development and
education
ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
แนวคิดและหลัก การที่ว่า ด้วยชุม ชนและ
ท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้องถิ่นแบบองค์รวมทั้งในมิ ติ
ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา
ท้องถิ่น รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและการสอน
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษา
Concepts and principles relating to
community and locality, comprehensive studies of
the locality concerning social, economic, political,
cultural and environmental aspects, techniques
and tools in local studies including curriculum
design and local studies teaching at school
การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 3(2-2-5)
Moral Teaching
ค ว าม ห ม าย แ ล ะค ว าม ส าคั ญ ข อ ง
คุณ ธรรมจริยธรรมในสั งคมปั จจุบั น เกณฑ์ ตั ด สิ น
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เท ค นิ ค แ ล ะวิ ธี ก ารส อน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดผลประเมินผล
และกรณี ศึ ก ษาการสอนสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรมทั้งในและต่างประเทศ
Meaning and significance of morality in
contemporary society, moral judgement,

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
techniques and methods of moral teaching,
evaluation, and best practice in moral teaching at
national and international levels
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001111
005171
005173
126100
141101
147110
004xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 1
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

001102
004101
-

3(3-0-6)
1(x-x-x)

192101
100001
191100
191101

รวม

001103
001112
*003134

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

*003136 พะเยาศึกษา
100001
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
141102
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
141103
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

18 หน่วยกิต

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

001101
001103
003202

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

126100
191102
191103

รวม

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
ปรัชญาสังคม
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
การประกอบการทางสังคม
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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141201
141202
141203
146111
00xxxx
00xxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 1
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(2-2-5)

-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
-

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

-

3(x-x-x)
3(x-x-x)

001204
002202
003201
191201
191202

005172
141204
141205
146200
161131
00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวติ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมเบือ้ งต้น
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จิตวิทยาสังคม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

002201
-

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
-

3(2-2-5)
-

3(2-2-5)

-

-

-

3(3-0-6)

146200

3(3-0-6)

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

004201

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคม
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
ระบบบริหารราชการไทยกับการ
พัฒนาสังคม
รวม

191200
191203
191205
รวม

-

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
ประชาคมอาเซียน
รวม

191204
รวม

-

18 หน่วยกิต

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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141301
141302
141398
141xxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การดาเนินงานพัฒนาสังคม
การวางแผน การจัดทา และการ
ประเมินโครงการ
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

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

191300
191xxx
xxxxxx
191302
191303
191xxx

รวม

141303
141xxx
141xxx
141xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

15 หน่วยกิต

191xxx
191xxx
xxxxxx
191301
191304

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมเบือ้ งต้น
การบริหารนโยบายสาธารณะกับ
การพัฒนาสังคม
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
การดาเนินงานพัฒนาสังคม
การวางแผน และการประเมิน
โครงการ
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
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141401
141402
141xxx
141xxx
141xxx
141xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการ
3(2-2-5)
พัฒนาท้องถิน่
สัมมนา
1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
* 141451 การศึกษาอิสระ
* 141452 การฝึกงาน
* 141453 สหกิจศึกษา
หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

191400
191xxx
191xxx
191xxx
191xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
* 191451 การศึกษาอิสระ
* 191452 การฝึกงาน
* 191453 สหกิจศึกษา
หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

147

148

149

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

150

151

152

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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นางรัติยา ฟิชเชอร์
Mrs Rattiya Fisher
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางรัตยิ า ฟิชเชอร์
3 5607 000xx xxx
อาจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1308
Email
rattiya.lu@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536
เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์, รัติยา ฦๅชา และสาริณีย์ ภาสยะวรรณ. (2560). บริบททางสังคมกับแนวทางการสร้าง
ความเข้ม แข็งของชุม ชนวั ด ประชาระบื อธรรม เขตดุ สิต กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐ ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. หน้า 95-127.
Rattiya Luecha. (2015). ‘The Negotiation of Roles and Responsibilities of Rural Elderly in Thailand’.
Conference Paper, 8 th Enquire Conference ‘Issues of Power in Social Research’, University of
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อรญา อนุกูล, ณัฏฐิมา มากชู และสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร. (2560). ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
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Miss Pairin Khadtipong
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
1 5299 000xx xxx
อาจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1208
Email
pirin_10@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา. “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” การประชุม
สวนสุนันทาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559. หน้า 609-622.
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์. (2560). การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ กาห้วยเคียนหมู่ที่ 2 และ 16
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้า 219-240.
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์, รัติยา ฦๅชา และสาริณีย์ ภาสยะวรรณ. (2560). บริบททางสังคมกับแนวทางการสร้าง
ความเข้ม แข็งของชุม ชนวั ด ประชาระบื อธรรม เขตดุ สิต กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐ ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. หน้า 95-127.
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ผลงานวิจัย
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์. (2560). บริบททางสังคมกับความเข้มแข็งของตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์. (2559). ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสั งคม คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. พะเยา: คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์. (2558). การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์ ABCreative มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติอาจารย์
นางสาวสาริณยี ์ ภาสยะวรรณ
Miss Sarinee Passayawan
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ
3 5705 009xx xxx
อาจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1312
Email
sarineenakab@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2544
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินยิ มอันดับ
2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์, รัติยา ฦๅชา และสาริณีย์ ภาสยะวรรณ. (2560). บริบททางสังคมกับแนวทางการสร้าง
ความเข้ม แข็งของชุม ชนวั ด ประชาระบื อธรรม เขตดุ สิต กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐ ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. หน้า 95-127.
ผลงานวิจัย
สาริณีย์ ภาสยะวรรณ. (2559). การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรีย นรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์
พุ ฒิ ภั ท ร):เพื่ อ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ต าบลแม่ ก า. พะเยา: งานบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สาริณีย์ ภาสยะวรรณ. (2558). รายงานวิจัย ฉบับ สมบูร ณ์เ รื่อ ง “ขยะบุญ ” การจัด การขยะโดยชุม ชน
ภายใต้แ นวคิด นิเ วศวิท ยาวัฒ นธรรม ของ ตาบลแม่ใ ส อาเภอเมือ ง จ.พะเยา . พะเยา: คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติอาจารย์
นางสาวอรญา อนุกูล
Miss Orraya Anukul
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวอรญา อนุกูล
1 5601 000xx xxx
อาจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1408
Email
orraya.an@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ
อรญา อนุกูล, ณัฏฐิมา มากชู และสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร. (2560). ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน. วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. หน้า 61-93.
ผลงานวิจัย
อรญา อนุกูล. (2556). การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของบ้านแม่ตาน้อย ตาบลแม่
กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติอาจารย์
ดร.ประยงค์ จันทรแดง
Associate ProfessorPrayong Jandaeng, Ph.D.
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ประยงค์ จันทรแดง
5 3313 000xx xxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1405
Email
yongsaid@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2538

Philosophy of Doctor (Philosophy)
University of Pune India
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ธ.9 สานักเรียนวัดชนะสงคราม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานทางวิชาการ
Prayong Jandaeng. (2016). Democracy and Buddhism. Proceedings of the 10th ICSSR-NRCT Joint
Seminar ‘Democracy and Governance in India and Thailand’, 6-7 September 2016, New
Delhi, India, pp. 130-140.
ประยงค์ จันทร์แดง. (2561). การดูแลผูส้ ูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(52): 28-48.
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ประยงค์ จันทร์แดง. (2561). การสารวจภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะในตาบลแม่กา. ในProceedings
พะเยาวิจัย 7, 25-26 มกราคม 2561, พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 2484-2498.
ประยงค์ จันทร์แดง. (2561). หนังสือการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวศาสนา. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ.เอส. พริน้
ติง้ เฮ้าส์ จากัด.
ประยงค์ จันทร์แดง. (2560). การศึก ษาวิเคราะห์ เชิงปรัชญาในมหาปรินิพ พานสู ตร. วารสารสันติ ศึก ษา
ปริทัศน์ มจร. 5(2): 148 –155.
ประยงค์ จันทร์แดง. (2558). หนังสือปรัชญาเพื่อชีวติ . กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ประยงค์ จันทร์แดง. (2558). ตานาน ความเชื่อ และศาสนาของชาวพะเยา, บทที่ 3 หน้า 59-80, ในหนังสือ
พะเยาศึกษา. พะเยา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
Prayong Jandaeng. (2 5 5 7). Selected Topics on Religions. Phayao: Department of Social Development,
Faculty of Liberal Arts.
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ประวัติอาจารย์
ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี
Asst. Prof. Dr. Kwan Sanguansermsri
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวขวัญ สงวนเสริมศรี
3 1009030xx xxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1405
Email
Kwan.sa@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2518

สังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ

ผลงานทางวิชาการ
ขวัญ สงวนเสริมศรี. (2556). วิถีชุมชนคนแม่กา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2013): กันยายน - ธันวาคม 2556. ISSN: 2286-9395 หน้า 54-63
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ประวัติอาจารย์
ดร.วิชาญ อมรากุล
Asst. Prof. Dr. Vicharn Amarakul
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายวิชาญ อมรากุล
3 31103001xx xxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์
054466666 ต่อ 1303
Email
vicharn_a@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2518

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ

ผลงานทางวิชาการ
Vicharn Amarakul. (2015). Infuences of Factors Affecting the Farmers’ Network of safe vegetable
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