หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

11319031054
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ

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

3. วิชาเอก

: ไมมี

4. จํานวนหนวยกิต

: 137 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 รูปแบบ
: หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 ภาษาที่ใช
: จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
 การรับเขาศึกษา : รับนิสิตไทยหรือตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
- เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม พ.ศ. 2551
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันพุธที่ 7 กันยายน
2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที.่ ..เมื่อวันที่ เดือน......2554
 สภาวิชาชีพ (ถามี) ใหการรับรอง เมื่อวันที่.....เดือน......ป....
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
 ภาครัฐ สามารถสอบ กพ. เขาสูระบบราชการไดตามความเชี่ยวชาญที่จบมา หรือสาขา
ใกลเคียงโดยปกติแลว หนวยงานที่เกีย่ วของโดยตรง ไดแก
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย (เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและ
แผน นักสังคมสงเคราะห ฝายบุคคลหรือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน
2) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชน พัฒนากรตําบล อําเภอ จังหวัด เปนตน
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ไมวาจะเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
สํานักงานเทศบาลตําบล/อําเภอ/เมือง/นคร และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
4) สถาบันวิจยั ทางสังคมทุกแหง รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยตางๆ ซึง่ ในสวนนี้
จําเปนตองมีความรูพ ื้นฐานดานการวิจยั สังคมดวย
5) หนวยงานรัฐอื่นๆ ทีม่ ีสาขาที่ใกลเคียง เชน รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และอื่นๆ
 ภาคเอกชน
1) บริษัท หางราน ทีท่ ํางานดานการพัฒนาตางๆ
2) บริษัท หางราน สวนใหญจะมีฝายทรัพยากรบุคคล ซึง่ บัณฑิตพัฒนาสังคมสามารถเขาไป
ทํางานได เชน เปนเจาหนาที่ฝายบุคคล หรือฝายบริการสังคมของบริษัทนั้นๆ
 ภาค NGOs มูลนิธิ และหนวยงานหรือองคกรที่ไมใชรัฐบาล โดยไดรบั การสนับสนุนทุน
ดําเนินการจากแหงทุนทัง้ ในและตางประเทศ เชน UNESCO, UN เปนตน ซึ่งหนวยงาน
เหลานี้ก็จะมีการสนับสนุนหลายๆ แขนงเพื่องานพัฒนาในเรื่องตางๆ เชน การพัฒนาสังคม
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัว ตําแหนงทาง
ชื่อ-สกุล
ที่
ประชาชน
วิชาการ
1
ผูชวย
นายอํานวย พิรุณสาร
ศาสตราจารย

วุฒิ
สาขาวิชา
การศึกษา
ศศ.บ
การโรงแรม
สค.ม

2

อาจารย

นางรัดเกลา เปรมประสิทธิ์

ศศ.บ
วท.ม

ศศ.ด
3

อาจารย

นายปริญญา สรอยทอง

วท.บ.

ศศ.บ.
ศศ.ม.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปพ.ศ.
มหาวิทยาลัย 2534
เกษตรศาสตร
มานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิท ยาลั ย 2538
ประยุกต
มหิดล
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 2542
เชียงใหม
ก า ร จั ด ก า ร มหาวิท ยาลั ย 2545
ทรัพยากรธรรม นเรศวร
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสังคม
มหาวิท ยาลั ย 2553
นเรศวร
สุขศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย 2537
ศรี น คริ น ทรวิ
โรฒประสาน
มิตร
รั ฐ ศาสตร ก าร มหาวิ ท ยาลั ย 2542
ปกครอง
รามคําแหง
พั ฒ น า ช น บ ท มหาวิท ยาลั ย 2543
ศึกษา
มหิดล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒนที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอม
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รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับ
ทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชความรูทางการพัฒนาสังคมเหมาะสม
มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโนมสถานการณของโลกมีสภาพการแขงขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงศูนยกลางของอํานาจมาอยูแถบเอเชีย อีกทั้งประชากรผูสูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว และมีการตื่นตัวในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การใช
เทคโนโลยีในการแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน ทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจาก
คานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาดของโรค
พั น ธุ ก รรมใหม ๆ และการค า ยาเสพติ ด ในหลากหลายรู ป แบบ จึ ง จํ า เป น ต อ งให ค วามรู ทั ก ษะและ
จริยธรรมที่ถูกตองตามหลักการพัฒนาสังคมแกกลุมวัยกําลังศึกษา
การส ง เสริ ม การศึ ก ษาด า นการพั ฒ นาสั ง คมเป น กลไกด า นหนึ่ ง ของการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และ
เปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเมืองและ
สังคมชนบทอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นภายในสังคม จึงจําเปนตองใหคนในสังคมมีความ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล และพัฒนาใหเปนคนมีความพรอมในจิตสาธารณะ อีกทั้ง
สามารถตอบสนองความต อ งการด า นการผลิ ต และบริ ก ารในระดั บ วิช าชีพ เชิ ง สร า งสรรค และเป น
ผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรค โดยเนนการพัฒนาคุณภาพทางดานการศึกษา โดยมีการขยาย
การลงทุนดานการวิจัยพื้นฐานและดานวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการศึกษาและการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงผลใหองคกรตางๆ ตองปรับวิธีการทํางาน
วิธีการเรียนรู และการบริหารจัดการ เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยตางๆ ตอง
มีการจัดทําหลักสูตรใหม เพื่อใหสามารถแขงขันไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจาก ปจจุบันนี้
มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง มีการเปดสอนระบบทางไกล ประกอบกับบทบาท
มหาวิทยาลัยตางประเทศก็เพิ่มมากขึ้น แตแนวโนมการหดตัวของประชากรวัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
ปริญญาตรีลดลง ทําใหสถาบันอุดมศึกษาไทยตองปรับตัวเพื่อเรงสรางการรักษาชื่อเสียงทางวิชาการ
ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณของแตละสถาบัน อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความรูกับการนําไปปรับใชไดใน
กระแสการเปลี่ยนแปลง
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12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณอุดมศึกษาไทยจึงตองกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ อีกทัง้ สถานการณในดานงบประมาณแผนดินก็มีแนวโนมไมเพิ่มในอัตราทีส่ ูงขึ้น
ทําใหมหาวิทยาลัยจึงตองมีการวางแผนดานการเงินอยางรอบคอบในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework : TQF) ใหเสร็จสิ้นภายในป 2555
ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายใหมีการปรับปรุงทุกหลักสูตร ตามกรอบ TQF ภายใน พ.ศ.2554 เพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยกํ า หนดนโยบายให มี
Undergraduate Thesis 6-9 หนวยกิต Co-opperative Education (สหกิจศึกษา) กําหนด 6-9 หนวยกิต
และใหจัดการเรียนการสอนจบภายใน 3 ป (6 ภาคเรียน) รวมทั้งเรียน English Communication อีกทั้ง
ใหมีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนอยางตอเนื่องตลอด 3 ป โดยกระจายรายวิชา 3 หนวย
กิต ใหแบงหนวยกิต กระจายเรียนภาคเรียนละ 1 หนวยกิต และรายวิชาชีพ (วิชาเอก) ใหมี Content
Delivery มีความยืดหยุน กําหนดหนวยกิตที่มีชั่วโมงสําหรับนิสิตและอาจารยผูสอนรวมกันอภิปราย
ประเด็น ปญหา/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษานอกหองเรียนรวมกัน โดยกําหนดชั่วโมงเชนเดียวกับชั่วโมง
ปฎิบัติการ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
นโยบายดังกลาว
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ ใ นการพั ฒ นาดั ง กล า วจึ ง ส ง ผลให ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได มี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพทางดานการศึกษา โดยเสริมสรางนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สามารถครองตนอยางมีคุณธรรม
และเปนผูนําในสังคมได เรงสรางบัณฑิตเปนคนดี สูงาน มีการพัฒนาตนเอง ปรับตัวเองได มีมนุษย
สัมพันธ อุทิศตนใหงาน เพื่อใหอุดมศึกษาเปนที่พึ่งของประเทศชาติ การสรางองคความรูเพื่อชี้นําสังคม
การสรางคนที่สังคมและประเทศตองการ อีกทั้งนโยบายมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทองถิ่น
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13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ไดแก
วิชา 829141 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน

3(3-0-6)

13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น มีดังนี้
รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
คณะนิติศาสตร ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
หมวดวิชาแกน
จํานวน 7 รายวิชา
จํานวน 15 หนวยกิต
คณะมนุษยศาสตร
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการบัญชี
214110
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

3(3-0-6)

คณะนิติศาสตร
230478

3(3-0-6)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

คณะสังคมศาสตร
ภาควิชารัฐศาสตร
833101
รัฐศาสตรเบื้องตน

3(3-0-6)

13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย ประธาน/หัวหนาหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานดานวิชาการใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานดานวิชาการ รวมทั้งการประสานงานกับคณะวิชาที่ใหบริการสอน และคณะ/ภาควิชาที่รับ
บริการสอนจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในสวนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การ
วัดและประเมินผลเพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ และการดําเนินงานตางๆ ตามขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร (ระบุใหสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา/ปรัชญาของสถาบัน และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะและความรูความสามารถอยางไร)
1.1 ปรัชญา
พัฒนาสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสูสังคมคุณภาพ
1.2 ปณิธาน
สร า งนั ก พั ฒ นา เน น บู ร ณาการสั ง คมโดยมุ ง สร า งความรู คู คุ ณ ธรรม และมี ส ว นร ว มในการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและสากล
1.3 วัตถุประสงค มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความรูความสามารถ และความเขาใจในหลักการ และแนวคิดดานการพัฒนาสังคมได
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2) มี ศั ก ยภาพในการบู ร ณาการความรู แ ละความคิ ด ด า นการพั ฒ นาสั ง คม ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) มีทักษะในการประยุกตหลักการพัฒนาสังคมเพื่อการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง: หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) พัฒนาระบบและกระบวนการ
1.1) ประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 1.1.1) รายงานผลการประเมิน
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต
ตามวาระปรับปรุงของหลักสูตร โดย หลักสูตร
มีอัตตลักษณ เกงงาน เกงคน เกง อางอิงตามเกณฑมาตรฐาน ศธ.
1.1.2) เอกสารหลักสูตร ฉบับที่
ปรับปรุง
คิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต
1.2) ปรับปรุงหลักสูตรอยาง
1.1.3) ผลการทํางานเปนทีพ่ งึ
ปญหา เปนทีต่ องการของแหลงจาง สม่ําเสมอ โดยมุงใหมีมาตรฐาน
พอใจ
งาน
การศึกษาระดับสากล
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2) เสริมสรางความรู และทักษะ
วิชาชีพของนิสติ และบัณฑิตอยาง
ตอเนื่อง

3) พัฒนาอาจารยใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
4) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และรูปแบบการ
เรียนการสอนใหมีการฝกปฏิบตั ิและ
การศึกษาดวยตนเองทุกรายวิชา

กลยุทธ
2.1) จัดใหมีโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ทั้งการพูด
การฟง การเขียนตอเนื่องในทุกภาค
การศึกษา ดวยการเรียนในชั้นเรียน
และสนับสนุนใหนิสิตใชบริการของ
NULC ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
3.1) สงเสริม สนับสนุนอาจารยใหมี
ประสบการณวชิ าการและวิชาชีพ เพือ่
นํามาใชปรับปรุง คุณภาพการเรียน
การสอน
4.1) ปรับกระบวนทัศนในการเรียน
การสอน (Teaching Paradigm) จาก
การสอนที่เนนการบรรยาย เปนการ
สอนแบบ Hybrid Learning ที่เนนการ
สรางปฏิสัมพันธในการเรียน
(Interactive Learning) ระหวาง
ผูเรียนดวยกัน หรือผูเรียนกับผูสอน
4.2) มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ประกอบการเรียนการสอน ทั้งที่เปน
e-Learning และ e-Tutorial รวมทั้ง
การเสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
และ IT

หลักฐาน/ตัวบงชี้
2.1.1) รอยละของนิสิตที่สอบผาน
การประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน

3.1.1) ปริมาณงานดานการใหบริการ
วิชาชีพ การเขารับการอบรม /
สัมมนา การศึกษาตอ
3.1.2) ปริมาณงานดานการวิจัย
4.1.1) โครงการแนะนําการเรียนการ
สอนแบบ Hybrid Learning ใหกับ
คณาจารยภาควิชา

4.2.1) โครงการอบรมการสอนดวย
E-Learning
4.2.2) โครงการผลิตและพัฒนาสื่อ
การสอนดวยการใช E-Learning
4.2.3) โครงการพัฒนาระบบ
E-Tutorial
4.2.4) โครงการแนะนําการเรียน
แบบ E-Learning และ E-Tutorial
4) พัฒนาระบบและกระบวนการ
4.3) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ
4.3.1) โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน
จัดการเรียนการสอน และรูปแบบการ โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานแก
แกคณาจารย เพื่อปรับระบบการ
เรียนการสอนใหมีการฝกปฏิบตั ิและ คณาจารยเพื่อปรับระบบการเรียนการ เรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเองทุกรายวิชา (ตอ) สอนที่เนนการเรียนการสอนใหมีการ และการศึกษาดวยตนเอง
ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร :
ระบบทวิภาค 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ไดแก ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษา
ปลาย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมี ก ารจั ด การศึ ก ษาในภาคฤดู ร อ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ มติ ข องภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร และ/หรือ เปนไปตามประกาศหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ข ขอ 5)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตแรกเขาอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรูในมหาวิทยาลัย ทักษะดานภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี ขาดอุดมการณของการเปนนักพัฒนาและเปาหมายของการศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดทําแผนกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ไดแก การปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา
โครงการศึกษาดูงานหนวยงานและองคกร ภาครัฐและเอกชน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทาง
วิชาชีพ สงเสริมใหนิสิตไดเขารวมอบรมทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร และกิจกรรมอื่นๆ
เปนตน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป : ภาคปกติ ปละ 120 คน
ปการศึกษา
ระดับชั้นป
2555
2556
2557
2558
2559
120
ชั้นปที่ 1
120
120
120
120
120
120
120
ชั้นปที่ 2
120
120
120
ชั้นปที่ 3
120
120
ชั้นปที่ 4
120
รวม
สําเร็จการศึกษา

120
-

240
-

360
-

480
120

480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
รายการ
1. คาบํารุงการศึกษา
2. คาลงทะเบียน
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทัง้ สิ้น

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2555
2556
2557
2558
2559
2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000
2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
รายการ

2555

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556
2557
2558

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจา ยบุคลากร*
56,000
112,000
168,000
2. คาใชจา ยดําเนินงาน
576,000 1,152,000 1,728,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับคณะ
365,000
730,000 1,095,000
รวม (ก)
997,000 1,994,000 2,991,000
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
35,000
40,000
45,000
รวม (ข)
35,000
40,000
45,000
รวม (ก) + (ข)
1,032,000 2,034,000 3,036,000
จํานวนนิสิต
100
200
300
คาใชจายตอหัวนิสิต
10,320
10,170
10,120
หมายเหตุ *คาใชจายบุคลากรไมไดรวมเงินเดือนของอาจารยประจํา

2559

224,000
224,000
2,304,000 2,304,000
1,460,000 1,460,000
3,988,000 3,988,000
50,000
50,000
50,000
50,000
4,038,000 4,038,000
400
400
10,095
10,095

2.7 ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชัน้ เรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ข ขอ 7)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 137 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชา และกลุมวิชาตางๆ ดังนี้
ลําดับที่
หมวดวิชา
เกณฑ
หลักสูตรปรับปรุง
ศธ.
พ.ศ. 2555
31
1.
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอ ยกวา
30
100
2.
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
84
2.1 วิชาพืน้ ฐาน
21
2.2 วิชาเฉพาะดาน
79
2.2.1 วิชาบังคับ
49
2.2.2 วิชาเลือก
30
6
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
137
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
120
3.1.3 เกณฑการเลือกวิชาเลือก
3.1.3.1 จัดใหมีการประเมินนิสิตเพื่อเลือกวิชาเฉพาะดาน ในปการศึกษาที่ 2 ภาคปลาย
โดยนิสิตจะตองผานวิชาพืน้ ฐาน ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต เพื่อเลือกกลุมวิชาเฉพาะดาน
โดยแบงเปน 3 กลุมดังนี้
1) กลุมวิชานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
2) กลุมวิชาปฏิบัติการสังคม
3) กลุมวิชาวิจัยสังคม
3.1.3.2 การจัดประเมินนิสิตเพื่อเลือกวิชาเฉพาะดาน จะดําเนินการโดยคณาจารยใน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยแบงจํานวนรับนิสิตในแตละกลุมดังนี้
1) กลุมวิชานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 45 คน
2) กลุมวิชาปฏิบัติการสังคม จํานวน 45 คน
3) กลุมวิชาวิจยั สังคม จํานวน 30 คน
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3.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
1. กลุม วิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
2. กลุม วิชามนุษยศาสตร
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001223 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
3. กลุม วิชาสังคมศาสตร
ใหเรียนวิชาตอไปนี้
001231 ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001235 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
และเลือกเรียนวิชาพลานามัย
001250 กอลฟ
Golf
001251 เกม
Game
001252 บริหารกาย
Body Conditioning
001253 กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

31 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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001254

วายน้ํา
Swimming
001255 ลีลาศ
Social Dance
001256 ตะกรอ
Takraw
001257 นันทนาการ
Recreation
001258 ซอฟทบอล
Softball
001259 เทนนิส
Tennis
001260 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
001261 บาสเกตบอล
Basketball
001262 แบดมินตัน
Badminton
001263 ฟุตบอล
Football
001264 วอลเลยบอล
Volleyball
001265 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self–Defense
4. กลุม วิชาวิทยาศาสตร
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

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

15

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
จํานวนไมนอยกวา 100
1. วิชาพืน้ ฐาน
จํานวน
21
214110
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics
230478
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Law
830100
แนวคิด ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
Concepts, Philosophy, Society, and Culture
830101
สํานึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม
Public Consciousness for Social Development
830102
แนวคิดพืน้ ฐานระบบนิเวศกับสังคม
Basic Concepts of Ecological System and
Society
830103
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking Process
833101
รัฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Political Science
2. วิชาบังคับ
205200
205201
205202
830110
830211

จํานวน
49
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ การวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
ประวัติศาสตรการพัฒนา
History of Development
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Theoretical Approaches to Sociology and
Anthropology

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

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

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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830212
830113
830214
830215

830416
830230
830231

830250
830271

830273

830391
830392
830493

แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Theoretical Approaches to Social Development
ประชากรศาสตรสังคมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Social Demography
สังคมและวัฒนธรรมในเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Culture in Economic
ระบบคิด จิตวิทยากับกระบวนการทํางานสาธารณะ
3(2-2-5)
Thinking System, Psychology, and Public Working
Procedure
การสัมมนาประเด็นดานการพัฒนาสังคม
1(0-3-6)
Seminar in Social Development Issue
ทฤษฎีนโยบายสังคม
3(3-0-6)
Social Policy Theories
การวางแผน และการจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Planning and Project Implementation for Social
Development
กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนา 1
3(2-3-6)
Process and Techniques for Development Work 1
สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 1
3(2-2-5)
Statistics and Computer for Social Sciences
Research 1
ระเบียบวิธวี ิจยั ทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Social
Science
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
2 หนวยกิต
Undergraduate Thesis 1
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
2 หนวยกิต
Undergraduate Thesis 2
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 3
2 หนวยกิต
Undergraduate Thesis 3
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830494
830495

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
Overseas Training or Professional Training

6 หนวยกิต
หรือ
6 หนวยกิต

3. วิชาเลือก
จํานวน
30
หนวยกิต
3.1 กลุมนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
3(3-0-6)
830332
นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนา
Social policy for Development
830333
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Economic and Social Policy for Local Development
830334
ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Integrated Strategies and Sustainable Development
830335
ประชากรและการพัฒนา
3(3-0-6)
Populaiton and Development
830336
สังคมวิทยาผูส ูงอายุ
3(3-0-6)
Sociology of the Aged
830337
สังคมวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
Sociology of Family
830338
ประชากรและการอนามัยเจริญพันธุ
3(3-0-6)
Population and Reproductive Health
830339
การพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
Human Development
830340
การพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
Urban Development
830341
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Laws Related to Development
830342
การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Administration
830343
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Environment and Development
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3.2 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารสังคม
830351
กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนา 2
Process and Techniques for Development Work 2
830352
กระบวนการกลุม องคกร และเครือขายทางสังคม
Group Processes, Organizations, and Social
Networks
830353
การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการพัฒนา
Social Movement and Development
830354
สันติศึกษากับการจัดการความขัดแยง
Peace Studies and Conflict Management
830355
องคกร ชุมชน สังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
บนฐานภาวะผูนํา
Organizations, Community, Society for Sustainable
Development on the Leadership Basis
830356
การจัดการตนเองของชุมชน
Community’s Autonomous Management
830357
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น กับการพัฒนา
อยางยั่งยืน
Self Sufficient Economy, Local Wisdoms, and
Sustainable Development
830358
เทคโนโลยีกับยุทธศาสตร และการจัดการการพัฒนา
สังคม
Technology and Strategy, and Social Development
Management
830359
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
Cultural Ecology
830360
นิเวศวิทยาการเมือง
Political Ecology
830361
การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรกับความหลากหลาย
ในวิถีชวี ิต
Agricultural Change and Diversity of Walks of Life

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

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

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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830362
830363

830364

830365
830366
830367
830368
830369
830370

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resource and Environmental Management
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนา
Application of Geographic Information System for
development
สารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา
Information and Mass Communication for
Development
การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมกับอัตลักษณทางสังคม
Cultural tourism and Social Identities
ปญหาสังคมและประเด็นสําคัญดานการพัฒนา
Social Problems and Current Development Issue
คนชายขอบกับการพัฒนา
Marginalized People and Development
การเมืองกับการพัฒนาสังคม
Politic and Social Development
ประเพณีไทยและศาสนาในไทย
Thai Customs and Religions in Thailand
ศาสนา และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาสังคม
Religion and Ethics for Social Development

3.3 กลุมวิชาวิจยั สังคม
830272
สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 2
Statistics and Computer for Social Sciences
Research 2
830374
การวิจยั เชิงคุณภาพ
Qualitative Research
830375
การวิจยั เชิงปริมาณ
Quantitative Research
830376
การวิจยั เชิงประเมิน
Evalutation Research

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

3(3-0-6)

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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830377
830378
830379
830380

830381

830382
830383
830348
830385

การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Participatory Action Research
การวิจยั สถาบัน
Institutional Research
การวิจยั นโยบาย
Policy Research
การทบทวนวรรณกรรมและการสรางกรอบแนวคิด
Literature Review and Development of a
Conceptual
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
Construction and Quality Examination for
Research Tools
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
Techniques for Data Collection
การเขียนรายงานการวิจยั
Writing a Research Report
จรรยาบรรณและจริยธรรมนักวิจัย
Codes of Conduct and Morality for Researchers
การประยุกตใชระบบ GIS สําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร
Application of GIS System for Social Sciences
Research

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

3(3-0-6)

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

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001211
001221

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา

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

Information Science for Study and Research

001234
0012xx
830100
830101
830102
830110

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
พลานามัย
Personal Hygiene Courses
แนวคิด ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
Concepts, Philosophy, Society, and Culture
สํานึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม
Public Consciousness for Social Development
แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศกับสังคม
Basic Concepts of Ecological system and Society
ประวัติศาสตรการพัฒนา
History of Development
รวม

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

22

หนวยกิต

22

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001272
214110
830103
830113
833101

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking Development
ประชากรศาสตรสังคมเบื้องตน
Introduction to Social Demography
รัฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Political Science

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

รวม

21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213
001231
230478
830211
830212
830215
830250

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Theoretical Approaches to Sociology and Anthropology
แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Theoretical Approaches to Social Development
ระบบคิด จิตวิทยากับกระบวนการทํางานสาธารณะ
3(2-2-5)
Thinking System, Psychology, and Public Working Procedure
กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนา 1
3(2-3-6)
Process and Techniques for Development Work 1
รวม

21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001222
001279
205200
830214
830230
830231
830271
830273

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
สังคมและวัฒนธรรมในเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Culture in Economy
ทฤษฎีนโยบายสังคม
3(3-0-6)
Social Policy Theories
การวางแผนและการจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Planning and Project Implementation for Social Development
สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 1
3(2-2-5)
Statistics and Computer for Social Sciences Research 1
ระเบียบวิธวี ิจยั ทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Social Sciences
รวม

22

หนวยกิต

25

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205201
830xxx
830xxx
830xxx
830xxx
830xxx
xxxxxx
830391

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ การวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5
เลือกเสรี 1
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Undergraduate Thesis 1
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2 หนวยกิต
21

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205202
830xxx
830xxx
830xxx
830xxx
830xxx
Xxxxxx
830392

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
วิชาเลือก 6
วิชาเลือก 7
วิชาเลือก 8
วิชาเลือก 9
วิชาเลือก 10
เลือกเสรี 2
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduate Thesis 2
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2 หนวยกิต
21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
830494
830495

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
Overseas Training or Professional Traning
รวม

6 หนวยกิต
หรือ
6 หนวยกิต
6

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
830493
830416

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 3
Undergraduate Thesis 3
สัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม
Seminar in Social Development Issue

2 หนวยกิต
1(0-3-6)
รวม 3

หนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 137 หนวยกิต

27

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทัง้ ในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน
เพื่อการสื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ เพื่อการสื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงานและการศึกษา
คนควาเชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching
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001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึง
แหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001222

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวาง
ภาษาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับ
การใชภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes
the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural structure. The
study also includes language change caused by social and cultural factors
001231

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และ
วิถีการดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงือ่ นไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิต
และงานในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตทีม่ ีคุณภาพ มีประโยชน
และคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people
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001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถวี ฒ
ั นธรรม วิถีชวี ิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิ
ปญญาทองถิน่ และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001250

กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
กอลฟ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf
001251

เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูน าํ เกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic game
leadership, and games participation
001252

บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย
กิจกรรมการสรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
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001253

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต น ท า เต น รํ า พื้ น เมื อ ง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
001254

วายน้าํ
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001255

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances
001256

ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw
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001257

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation
001258

ซอฟทบอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท
บอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball
001259

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis
001260

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
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001261

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ า
บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
001262

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
001263

ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ า
ฟุตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training,
rules, and etiquette of football
001264

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ า
วอลเลยบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules,
and etiquette of volleyball
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001265

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการ
ตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎ
กติกา มารยาทของศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of
self-defense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of
the art of self-defense
3(2-2-5)
คอมพิวเตอรสารสนเทศขัน้ พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบ
จํานวนและการแทนขอมูล การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer
software, computer networks, the Internet and its applications, office automation systems,
number system and data representation, data management and database systems,
information systems, programming languages, information system development, program
design, and introduction to BASIC programming
001272

001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีท างดา นชีว ภาพ กายภาพ และบู ร ณาการ
ความรูทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and
space
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205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยค
เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes.
.
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to
students’ educational fields.
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควาหรือผลงานวิจัยที่เกีย่ วของกับสาขาของผูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English.
214110

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดเบื้องตน เกี่ยวกั บพฤติก รรมทางเศรษฐกิจของ
ผูบริโภคและผูผลิตภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ รายไดประชาชาติ นโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Problems, basic concept related to consumer and producer economic
behavior, important economic sectors, national income, economic policies and measures,
international trade and economic development
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230478

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ศึ ก ษาความหมายและลั ก ษณะทั่ ว ไปของกฎหมาย ที่ ม า วิ วั ฒ นาการ และระบบ
กฎหมายประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดตางๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทํา การจัด
กฎหมายลายลักษณอักษร สาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง สาระสําคัญของ
กฎหมายแพงและพาณิชย กระบวนการยุติธรรมทางแพง สาระสําคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญากฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
A study of meaning and general characteristics of law, sources of law;
evolution, of law and legal system; types and hierarchy of law, concepts of law; principles of
right and action, law making process; essential principles under constitutional and
administrative law; principles under Civil and Commercial Code and civil procedure;
principles under criminal law and criminal procedure, including laws related to daily life
830100

แนวคิด ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Concepts, Philosophy, Society, and Culture
ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบขายของปรัชญาที่เปนฐานคิดดานสังคม โดยมุงเนน
สารัตถะในมิติ ความรู ความจริง ความดี ความงาม ความยุติธรรม ซึ่งเปนตนทุนแหงความดีงามของ
มนุษย การทําความเขาใจตอสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อนําไปประยุกตใชในสังคม
Study of the meanings, concepts, and scope of philosophy which are the
bases of social thoughts by focusing on the dimensions of knowledge, truth, good deed,
beauty, and justice, which are the capital of human virtues; the understanding of society and
culture; and the process of social and cultural changes for application in a society.
830101

สํานึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-3-6)
Public Consciousness for Social Development
ความหมาย ลักษณะของการมีสํานึกสาธารณะ ปจจัยทีม่ ีผลตอการพัฒนาสํานึก
สาธารณะ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสํานึกสาธารณะ การดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคม
เพื่อพัฒนาสํานึกสาธารณะ
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Meanings and characteristics of public consciousness; factors influencing the
development of public consciousness; approaches and patterns of developing public
consciousness; implementation of activities/projects for developing public consciousness.
830102

แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศกับสังคม
3(3-0-6)
Basic Concepts of Ecological system and Society
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตรดานนิเวศวิทยา โครงสรางและความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธระหวางสังคมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใช
ประโยชน การอนุรักษ และฟนฟู ภายใตความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
An introduction to ecology, structure and relationship between living things
and environment; relationship between society and natural resources; utilization, conservation,
and restoration of natural resources by considering the balance of ecological system for
sustainable development.
3(2-2-5)
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking Development
แนวคิดและความหมายของความคิดเชิงระบบ ตัวแบบของการจัดการและการวิเคราะห
ความคิดเชิงระบบ ทฤษฎีไรระเบียบและความซับซอนของสังคม ตัวแบบประชาชนในธุรกิจ ราชการ
เอกชนขององคกร ตัวอยางเกมสความคิดเชิงระบบหลากหลาย
Concepts and meanings of systematic thinking, model of systematic thinking
management and analysis, chaos theory and complication of society, people model in
business, private and public organizations, examples of various systematic thinking games.

830103

830110

ประวัติศาสตรการพัฒนา
3(3-0-6)
History of Development
ศึกษาการพัฒนาสังคมรวมสมัย โดยการตรวจสอบบริบทการพัฒนาที่ผานมา ปญหา
และผลกระทบที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาสังคมทั้งในระดับโลก ภูมิภาคเอเซีย และประเทศไทยตั้งแต
ชวงปลายศตวรรษที่ 18 จนถึงปจจุบัน
Study of contemporary social development by examining contexts of previous
development, problems and impacts resulting from social development policies at the global
level, in the Asian regions, and in Thailand from the late 18th century to the present.
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830211

แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Theoretical Approaches to Sociology and Anthropology
พัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยาตั้งแตยุคคลาสสิกจนถึงยุคปจจุบัน โดยเนนใหเห็นวา
แตละทฤษฎีนําเสนอการศึกษาสังคมในมิติใดบาง จุดเดนของแตละทฤษฎีและคําวิจารณที่มีตอทฤษฎี
และศึกษาเนื้อหาและมโนทัศนพื้นฐานทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม แนวทฤษฎีรวมสมัยที่นัก
มานุษยวิทยาใชศึกษาวิเคราะหสังคม วัฒนธรรม (เชน Functional, Structuralist, Marxist, Interpretive,
Psychological และ Ecological) โดยเนนการพินิจพิจารณาตัวอยางการวิเคราะหในแตละแนว
Development of sociological theories from the classical period to the present
by highlighting the dimensions that each theory presents to investigate society, prominent
points of and criticisms on each theory. Study of the contents and basic concepts in social
and cultural anthropology, contemporary theories employed by anthropologists to analyze
society and culture (e.g. Functionalism, Structuralism, Marxism, Interpretivism, Psychology,
and Ecology) with an emphasis on the consideration of examples for each approach.
830212

แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Theoretical Approaches to Social Development
แนวคิดและทฤษฎี ดานการพัฒนาสังคม หลักการ กระบวนการและกลวิธีการพัฒนา
สังคมในรูปแบบตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งการพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก
การวิเคราะหลักษณะของสังคม บทบาทขององคกรและชุมชน เพื่อการจัดการและวางแผน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสูก ารพัฒนาที่ยั่งยืน
Theoretical approaches to social development; principles, processes, and
various strategies for social development s, either mainstream or alternative, from past to
present. Analysis of social characteristics and roles of organizations and community in
managing and planning sustainable development of people’s life quality.
830113

ประชากรศาสตรสังคมเบื้องตน
Introduction to Social Demography
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในแง
ของขนาด โครงสราง และการกระจายตัวของประชากร องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
อันประกอบดวย ภาวการณเกิด ภาวการณตาย และภาวการณยายถิ่น ทฤษฎีทางประชากร โครงสราง
และคุณลักษณะทางประชากร ขอมูลและแหลงขอมูลทางประชากร มาตรวัดทางประชากร ปฏิสัมพันธ
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ระหวางปรากฏการณทางประชากรและปจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ-สังคม การเมือง การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ปญหาและนโยบายประชากร
Meanings and concepts regarding social demography, population changes in
terms of size, structure, distribution. Factors affecting such changes such as birth, death, and
migration. Demographic theories, structures, demographical characteristics, demographical
data and sources of data, population measurements, interactions between demographical
phenomena and demographical factors such as economy, society, politics, public health and
environment. Demographical problems and policies.
830214

สังคมและวัฒนธรรมในเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Pre เศรษฐศาสตรเบื้องตน)
Society and Culture in Economy
การฝงตรึงของการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจในโครงสรางทางสังคม สถาบันทางสังคม
และวัฒนธรรม ความสัม พันธทางสังคมและเครื อขา ย ตลอดจนการให ความหมายในการผลิต การ
กระจาย การแลกเปลี่ยน ในระบบตลาด และในการบริโภค การปฏิบัติการของทองถิ่นและการเปลี่ยน
ผานของสังคมเกษตรกรรมสูระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน
The binding of economic operation in social structure, social and cultural
institutions, social relationship and networks, as well as meaning making of production,
distribution, and exchange in the market system and consumption. Local operation and social
transition from agriculture-based society to globalized capitalism.
830215

ระบบคิด จิตวิทยากับกระบวนการทํางานสาธารณะ
3(2-2-5)
Thinking System, Psychology, and Public Working Procedure
หลักการใชจิตวิทยาสังคม ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ เจตคติ คานิยม และ
พฤติกรรมกลุม ในการทํางานสาธารณะ เพื่อการพัฒนาสังคม
Principles of applying social psychology and social factors affecting
motivation, attitudes, values and group behavior in public working for social development.
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830416

การสัมมนาประเด็นดานการพัฒนาสังคม
1(0-3-6)
Seminar in Social Development Issues
พัฒนาการของทฤษฎีและระเบียบวิธีทางสังคมวิทยาในปจจุบัน การอภิปรายขอมูล
ประเด็นปญหาสังคมและแนวทางการพัฒนา และนําเสนอบทความ จากการศึกษาที่เกี่ยวของ
Development of theories and current research methodology for sociology,
discussion of data on social problems and approaches to development, and presentation of
articles from related studies.
830391

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
2 หนวยกิต
Undergraduate Thesis 1
ศึกษาคนควาหัวขอและทบทวนวรรณกรรมจากหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Search for a topic and literature review of the topic approved by the
undergraduate thesis advisor.
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
2 หนวยกิต
Undergraduate Thesis 2
กระบวนการจัดทํากรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจยั และเครื่องมือ ที่ไดรบั ความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Procedure of formulating a conceptual framework, research methodology, and
tools approved by the undergraduate research advisor.
830392

830493

thesis.

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 3
2 หนวยกิต
Undergraduate Thesis 3
กระบวนการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานและรูปเลม พรอมการนําเสนอ
Procedure of analyzing the data, writing a research report, and presenting the
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830494

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การฝกปฏิบัตงิ านภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ภายในประเทศหรือตางประเทศ
Training in a public or private organization either in the country or overseas.

830495

ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
Overseas Training or Professional Training
การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ ภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในตางประเทศ
Training or professional training overseas in a public or private organization.

830230

ทฤษฎีนโยบายสังคม
3(3-0-6)
Social Policy Theories
สืบคนแนวคิด และทฎษฎีนโยบายสังคม ในระดับนาๆชาติ โดยการเปรียบเทียบการกอ
ตัวของนโยบายสังคม บทบาทอันซับซอนของรัฐบาลประเทศตางๆ องคกรเอกชนและผูแสดงทางสังคม
อื่นๆ ที่มีตอการกอตัวของนโยบายสังคมตลอดจนการแจกจายบริการทางสังคม การจัดทํานโยบาย การ
ใช และการประยุกตเทคนิคในการวิเคราะหและจัดทํานโยบายสังคม
Examination of concepts and theories of social policy at the international
level by comparing the formation of social policies, complicated roles of different countries,
private organizations, and other social actors on the formulation of social policies as well as
the distribution of social services, policy formation, utilization, and application of techniques
for analysis and social policy formulation.
830231

การวางแผน และการจัดทําโครงการเพือ่ การพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Planning and Project Implementation for Social Development
พัฒนาการของนโยบาย และแผนการพัฒนาสังคม กระบวนการนํานโยบายและแผนมา
ใชจัดทําโครงการพัฒนาสังคม การสรางกรอบแนวคิดในการวางแผน และการออกแบบโครงการเพื่อ
พัฒนาสังคม รวมถึงการประเมินโครงการ
Development of policy and social development plans. Process of
implementing policies and plans for social development projects. Construction of conceptual
frameworks and project designing for social development as well as project evaluation.
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830332

นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 830230 ทฤษฎีนโยบาย 3 หนวยกิต)
Social Policy for Development
ระบบสังคม นโยบายสังคม หลักการกําหนดนโยบาย กระบวนการตัดสินใจและวิธี
วิเคราะหนโยบายสังคม แนวคิดและอุดมการณดานการพัฒนาทองถิ่น แนวทางการจัดทํานโยบายสังคม
Social systems, social policy, principles for determining policies, decisionmaking process, and methods of analyzing social policies. Concepts and ideologies for local
development and approaches to formulating social policies.
830333

นโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 214110 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน 830230 ทฤษฎีนโยบาย 3 หนวยกิต และ
วิชาบังคับกอน 830231 การวางแผน และการจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม)
Economic and Social Policy for Local Development
ความสัมพันธระหวางสังคมกับเศรษฐกิจ หลักการและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม กระบวนการกํ า หนดนโยบายและการวางแผนพั ฒ นา วิ เ คราะห
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและระบบสังคม
ผลกระทบและวิกฤตที่เกิดจากการพัฒนา บทบาทของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
และสังคม และสถานการณกระแสเศรษฐกิจการคาโลกตอทองถิ่น ทิศทางของนโยบายการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
Relationship between society and economy, principles and theories related to
economic and social development. Process of determining policies and developmental
planning, analyzing the national economic and social development plans, their impacts on the
changing of the economic structure and social system. Impacts and crises resulting from
development, roles of public and private sectors and the people in the economic and social
systems. Impacts of current situation of world economy and trade on the locals and directions
of Thailand’s economic and social development policies.
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830334

ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
(วิชาบังคับกอน 830231 การวางแผน และการจัดทําโครงการ
เพื่อการพัฒนาสังคม 3 หนวยกิต)
Integrated Strategies and Sustainable Development
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ผลกระทบของการพัฒนาใน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ขั้นตอนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ปฏิญญาของการ
ประชุม ความหลากหลายทางดานชีวภาพและจุดสูงสุดในการพัฒนาการแบบยั่งยืน
Concepts and principles of development for sustainability. Impacts of
development on environment, society, culture, and economy. Steps for sustainable
development, declarations of the conferences for bio-diversity, and the zenith of sustainable
development.
830335

ประชากรและการพัฒนา
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 830213 ประชากรศาสตรสังคมเบื้องตน 3 หนวยกิต)
Population and Development
ขอบเขตและความสํ าคั ญของศาสตร ทางประชากร ความสั มพั นธ ระหว างตั วแปรทาง
ประชากรและทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในมิติดานคุณภาพประชากร เศรษฐกิจ-สังคม การเมืองการ
ปกครอง การแพทยและสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ประเด็นและตัวชี้วัดที่สําคัญทางประชากรและการ
พั ฒนานโยบายประชากรที่ ส งผลกระทบต อการพั ฒนา และนโยบายการพั ฒนาที่ส งผลกระทบต อการ
เปลี่ยนแปลงในภาวะประชากร การใชขอมูลสารสนเทศทางประชากรเพื่อการวางแผนและพัฒนาทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
Scope and significance of demography, relationships between demographic
variables and direction for national development in terms of population quality, economy,
society, politics, medicine, public health, and environment. Issues and key performance
indicators for population and the development of demographic policy which affect
development, and developmental policy influencing changes of the demographic state,
application of demographic information for planning and development at the individual, family,
community and national levels.
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830336

สังคมวิทยาผูสูงอายุ
3(3-0-6)
Sociology of the Aged
การศึกษาเชิงสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับชีวิตทางสังคมของมนุษยในแงของกระบวนการ
เขาสูภาวะชราภาพ การเปลี่ยนแปลงในสถานภาพและบทบาท รวมทั้งการปรับตัวของบุคคลในการเขาสู
ภาวะชราภาพ แบบแผนการเปลี่ยนผานในเหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิต ลักษณะการอยูอาศัย สถาบัน
ทางสังคมและระบบการเกื้อหนุนทางสังคม ระบบคุณคาและการยอมรับจากสังคม แนวโนมการเขาสู
ภาวะชราภาพของประชากรในสังคมไทยและสังคมโลก นโยบายทางสังคมเกี่ยวกับการเขาสูภาวะชรา
ภาพ ตลอดจนการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมของผูสูงอายุ
Sociological study related to social life of human beings in terms of the
process of entering the elderlyhood, changes of status and roles as well as the adaptation of
individuals to enter the elderlyhood. Transitional patterns in significant events of life, living
styles, social institutions and social supporting system, value system and social acceptance,
as well as the trends of entering the elderlyhood of Thai and world population. Social policy
concerning the entering of elderlyhood as well as the development of social security of the
aged.
830337

สังคมวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
Sociology of Family
ความหมายและประเภทของครอบครัว โครงสรางและหนาที่ของครอบครัวและระบบ
เครือญาติการสรางครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว ภาวะสมรสและการสิ้นสุดสถานภาพสมรส ครอบครัว
และการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม สั ม พั น ธภาพและความสุ ข ในครอบครั ว การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
ครอบครัวและผลกระทบ สถานการณและแนวโนมเกี่ยวกับครอบครัวไทย รวมทั้งนโยบายทางสังคม
เกี่ยวกับการสงเสริมสถาบันครอบครัว
Meanings and types of family, structures and roles of family, relative systems,
family formation, family life cycle, marital state and the termination of marital status, social
change, relationships and happiness in the family, changes of family patterns. Impacts,
situations, and trends concerning Thai families as well as social policy regarding the
promotion of family institution.
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830338

ประชากรและการอนามัยเจริญพันธุ
3(3-0-6)
Population and Reproductive Health
ความหมายและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ หลักการอนามัยเจริญพันธุ สิทธิ
อนามัยเจริญพันธุของทุกกลุมเพศและวัย ความสัมพันธระหวางประเด็นดานอนามัยเจริญพันธุกับมิติ
ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ปญหาและผลกระทบของอนามัยเจริญพันธุที่ไมเหมาะสม สถาบัน
ทางสังคมกับการจัดการปญหาอนามัยเจริญพันธุ นโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติดานการพัฒนา
อนามัยเจริญพันธุ
Meanings and elements of reproductive health, principles of reproductive
health, reproductive health rights of all genders and ages, relationships between issues in
reproductive health and economic, social and cultural dimensions, problems and impacts of
inappropriate reproductive health, social institutions and management of reproductive health
problems, national policy and strategies regarding reproductive health.
830339

การพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
Human Development
ความหมาย แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนามนุษยในระดับมหภาค โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ
Meanings, concepts, policies, and strategies for human development at the
macro level and the comparison with those of others countries.
830340

การพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
Urban Development
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนเมือง รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชนเมือง
ปจจัยที่มีผลตอการกอเกิดและการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ ประวัติศาสตรการ
เกิดชุมชนเมือง การวางแผนเมือง ชีวิตความเปนอยูทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนเมือง
การรวมกลุมของชุมชนเมือง การประเมินสถานการณ ปญหา และแนวโนมการพัฒนาเมือง สภาพการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลกระทบต อ ความเป น เมื อ ง หลั ก การ เทคนิ ค และการ
ปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษชุมชนเมือง
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Concepts and theories about urban communities, patterns of settlement, the
expansion of urban communities, factors affecting urbanization in Thailand and in other
countries, history of urbanization, and urban planning. Economic, social and political lives of
urban communities, the grouping of urban communities. Evaluation of situations, problems,
and trends of urban development, social and cultural changes affecting being an urban.
Principles, techniques, and operations for conserving urban communities.
830341

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 230478 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน 3 หนวยกิต)
Laws Related to Development
ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาและการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คม ซึ่ ง
เกี่ยวของและจําเปนกับการทํางานพัฒนาที่นักพัฒนาพึงทราบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม
ศึกษาถึงปญหา และอุปสรรคดานกฎหมายที่เกิดขึ้นในการพัฒนา รวมทั้งแนวทางการพัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาในอนาคต
Study of laws related to development and walks of life of people in the society
which is relevant and necessary for developmental work that developers should be informed.
Constitutions, administrative laws, civil and commercial laws, criminal laws, labor laws,
intellectual property laws, laws related to daily life, significance of law to individuals and
society. Study of problems and obstacles happening during development as well as
approaches to developing laws related to development in the future.
830342

การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 833101 รัฐศาสตรเบื้องตน 3 หนวยกิต)
Thai Local Administration
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารปกครองท อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการ
ปกครองท อ งถิ่ น กั บ ส ว นกลางในแง อํ า นาจ รู ป แบบ ป ญ หา และผลกระทบต อ การพั ฒ นาสั ง คม
พัฒนาการ ความสําคัญ รูปแบบตางๆ ของการปกครองทองถิ่นไทยที่มีอยูในปจจุบัน และรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นตางประเทศ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ทองถิ่นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การคลังทองถิ่น การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เครือขายการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นใน
สถานการณปจจุบันที่นิสิตสนใจเพื่อการวิเคราะห วิพากษ วิจารณการปกครองทองถิ่นปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต
Study of meanings, concepts, and theories of local administration and
relationships between locals and central administration in terms of power, patterns, problems,
and impacts on social development. Development, significance, and models of current Thai
local administration compared those overseas. Results of the transformation of local
administration from past to present, local financing, human resource management of local
administration organizations, working networks of local administration organizations, current
issues related to local administration that learners are interested in analyzing, criticizing, and
discussing as well as its future trend.
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
Environment and Development
นโยบายและการจัดการของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ความจํากัดของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอการพัฒนา วิเคราะหปญหาและ
อุปสรรคในการปองกันแกไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ผานมา ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการนํามาประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบ
ของการพัฒนาที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
Public policy and management concerning socio-economic development
which has impacts on environment; impacts of limitations of environment and natural
resources on development; analysis of previous problems and obstacles for the prevention,
solution, and improvement of environmental quality; definitions of sustainable development
and applications of the concepts for framing the country’s economic and social development
plans with an aim to alleviate the impacts of development on the environmental quality.
830343
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830250

กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนา 1
3(2-3-6)
Process and Techniques for Developmental Work 1
หลักการทํางานของนักพัฒนา การศึกษาชุมชน การเริ่มตนทํางานพัฒนาชุมชนกับกลุม
ที่สนใจ การสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม การตอรอง และการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
Work principles of developers, study of communities, initiation of community
development work with interest groups, construction of participatory learning process,
negotiation, and effective communication.
830351

กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนา 2
3(2-3-6)
(วิชาบังคับกอน 830521 กระบวนการและเทคนิคการทํางานพัฒนา 1
3 หนวยกิต)
Process and Techniques for Developmental Work 2
หลักการการทํางานของนักพัฒนา การศึกษาชุมชนการเริ่มตนทํางานพัฒนาชุมชนกับ
กลุมที่สนใจการสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม การตอรอง และการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
Work principles of developers, study of communities, initiation of community
developmental work with interest groups, construction of participatory learning process,
negotiation, and effective communication.
830352

กระบวนการกลุม องคกร และเครือขายทางสังคม
3(2-2-5)
Group Processes, Organizations, and Social Networks
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องคประกอบ รูปแบบ และความสําคัญของกลุม องคกร
เครื อข า ยทางสั ง คม กระบวนการ เทคนิค และปจจั ย ที่ มีผ ลตอ การส ง เสริม และพัฒ นากลุม องคก ร
เครือข า ยทางสัง คม ศึก ษาเปรี ยบเที ย บกระบวนการของกลุ ม องคก ร เครื อขา ยในรูปแบบตา งๆ ใน
ประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ตลอดจนการวิเคราะห เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย เพื่อคนหาวิธีการ
ที่เหมาะสมกับประทศไทย มิติความสัมพันธของกลุม องคกร เครือขายทางสังคมในระดับตางๆ ตลอดจน
การปรับตัวจากกระแสโลกาภิวัตน สถานการณดานระเบียบ กฎเกณฑขององคกรระดับโลก และองคกร
ระหวางประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลตอประเทศไทย ที่ตองเขารวมดําเนินความสัมพันธกับกลุม องคกร เครือขาย
ในระหวางประเทศ การวิเคราะห กลุม องคกร เครือขาย ไดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหไดวา กลุม
องคกร เครือขาย มีอิทธิพลในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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Concepts, theories, meanings, components, models, and significance of
groups; organizations, social network, process, techniques, and factors influencing the
promotion and development of groups, organizations, and social network. Comparative study
of various types of group processes, organizations, and social networks in developed and
developing countries; analysis and comparison of advantages and disadvantages in order to
seek for suitable means for Thailand; relationship among groups, organizations, and social
networks at different levels as well as adaptation due to globalization, situations concerning
rules and regulations of world and international organizations that affect Thailand, which is
obliged to participate in building relationships with international groups, organizations, and
networks; systematic analysis of groups, organizations, and networks and ability to analyze
that groups, organizations, and networks have influence on determining social changes.
830353

การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Social Movement and Development
ความสัมพันธเชิงอํานาจ สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ขบวนการสังคมประชา
และขบวนการประชาชนรวมสมัยในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง
Power relationship, rights, freedom, and dignity of human beings; civil society
movement and contemporary civic movement for social and political change.
830354

สันติศกึ ษากับการจัดการความขัดแยง
3(3-0-6)
Peace Studies and Conflict Management
ศึกษาความหมาย จุดมุงหมายของการศึกษาและหลักสันติ โดยใชแนวทางหลักการ
จัดการความขัดแยงอยางสันติ เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาอยางเปนธรรมของชุมชนและสังคม
Study of meanings and objectives of peace principles. Approaches to and
principles of applying peaceful conflict management for fair solutions to community and social
problems.
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830355

องคกร ชุมชน สังคม เพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน บนฐานภาวะผูนํา 3(2-2-5)
Organizations, Community, and Society for Sustainable Development on the
Leadership Basis
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการคนหาผูนําในชุมชน ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะความ
เปนผูนําคุณลักษณะ ประเภท และบทบาทภาวะความเปนผูนํา ในการกระทําของกลุม ปจจัยที่กอใหเกิด
ภาวะความเปนผูนํา การสรรหาผูนําในชุมชน แนวทางและวิธีการประเมินความเปนผูนํา การพัฒนา
ศักยภาพผูนํา และความสัมพันธระหวางผูนํากับกลุม องคกร ชุมชน สังคม ความสัมพันธของบุคคลใน
กลุ ม องค ก รในแนวระนาบ หรื อ เครื อ ข า ย เพื่ อ การพั ฒ นาแบบบู ร ณาการอย า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด
หลักการ และตัวชี้วัดของการพัฒนาแบบบูรณาการอยางยั่งยืน ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
แบบบูรณาการที่ยั่งยืนขององคกรภาคประชาชน
Study of meanings and concepts concerning the search of community leaders;
theories related to leadership, types, and roles of leadership on group actions; factors leading
to leadership, searching of a leader in a community, approaches and means of assessing
leadership; development of a leader’s potential and relationship between a leader and
groups, organizations, community, and society; relationship of individuals in groups and
organizations the horizontal level. Networks for sustainable integrated development based on
concepts, and principles and key indicators of sustainable integrated development. Study of
models of and approaches to sustainable integrated development of civic organizations.
830356

การจัดการตนเองของชุมชน
3(3-0-6)
Community’s Autonomous Management
แนวคิดเรื่องการจัดการองคความรูของชุมชนและองคกร วาทกรรมวาดวยอํานาจในการ
จั ด การตนเองของชุ ม ชนทั้ ง ในมิ ติ ข องการเมื อ ง การปกครองส ว นท อ งถิ่ น สั ง คมและวั ฒ นธรรม
กระบวนการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู สามารถแสวงหาความเปนธรรม
และขอยุติเมื่อเกิดปญหาตางๆ ในชุมชน ทั้งรูปแบบการใชกลไกควบคุมทางสังคมของชุมชน ภูมิปญญา
และทุนทางสังคมตางๆ เครื่องมือ และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการชุมชน ตลอดจน
สามารถวิเคราะหปจจัยและเงื่อนไขทั้งในสวนสนับสนุนและขอจํากัดในการจัดการตนเองของชุมชน (มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่)
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Concepts on autonomous management of communities and organizations;
critical discourse on the authority for autonomous management of a community at political,
local administrative, social and cultural dimensions in order to lead to a learning organization
which is able to seek for justice and resolution when a problem occurs in the community.
Tools include the models of using social controlling mechanisms of the community, local
wisdoms, and other social costs. Selection of appropriate tools in managing a community as
well as ability to analyze factors and conditions that either support or limit the community’s
autonomous management of a society. (Study or field trip required)
830357

เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 214110 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 หนวยกิต)
Self-Sufficient Economy, Local Wisdoms, and Sustainable Development
แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน นิยามและความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงใน
เศรษฐกิจประเภทและระดับตางๆ เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจชนบทของไทย
Concepts of sustainable development; definitions and meanings of selfsufficient economy in different types and levels of economy; self-sufficient economy and the
New Theory; application of local wisdoms in self-sufficient economy; self-sufficient economy
and changes of Thailand’s rural economy structure.
830358

เทคโนโลยีกบั ยุทธศาสตร และการจัดการการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Technology and Strategy, and Social Development Management
ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาสังคม โดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเหมาะสมตอ
การจัดการเรื่องขอมูลขาวสาร และการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการพัฒนาสังคม เพื่อรวมกัน
กําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาของสังคมที่เกิดขึน้
Study of social development strategies by appropriately applying technology
for information system management; application of technology for social development
management and administration in order to collaborate in determining strategies for solving
social problems.
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830359

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 830102 แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศกับสังคม 3 หนวยกิต)
Cultural Ecology
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดเรื่องระบบนิเวศวัฒนธรรม การศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตและกายภาพของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมซึ่งนําไปสูวฒ
ั นธรรมประจําถิ่น และการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมเพือ่ การดํารงอยูภ ายใตความสมดุลของธรรมชาติ
Meanings, significance, and concepts of cultural ecology system; study of
Interactions between living things and their physical quality and environment, which lead to local
culture and cultural adaptations for survival due to the balance of nature.
830360

นิเวศวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 830102 แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศกับสังคม 3 หนวยกิต)
Political Ecology
ความสัมพันธระหวางระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม
พฤติกรรมทางสังคมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การจัดระเบียบสังคมเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของ
ระบบนิเวศน และสิ่งแวดลอม
Relationships among social systems, economy, culture, politics and
environment; social behaviors and their impacts on environment; social organization for the
balance and sustainability of ecology and environment.
830361

การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรกับความหลากหลายในวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Agricultural Changes and Diversity of Walks of Life
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของชนบท วิธีการอันหลากหลาย
และเครือขายความสัมพันธที่ชาวชนบทดํารงชีวิต ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
Change of rural social and economic structure; various ways and relationship
networks in which rural people live within the course of globalization.
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830362

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 830102 แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศกับสังคม 3 หนวยกิต)
Natural Resource and Environmental Management
แนวคิด และหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และที่มนุษยสราง
ขึ้น ความสัมพันธระหวางทรัพยากรในระบบธรรมชาติ ปญหาการจัดการและการใชประโยชน ผลกระทบ
จากการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Concepts of and principles for conserving environment and natural and manmade resources. Relationship among resources in the natural system. Management problems
and utilization, impacts of using science and technology on resources and environment.
Environmental resource conservation and the country’s economic development.
830363

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Application of Geographic Information System for Development
ความหมาย ประเภท ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)
ความหมาย องคประกอบ และการจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เพื่อใชในการพัฒนา การ
วิเคราะห และแสดงผลดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การประยุก ตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในดานการพัฒนาสังคม
Meaning, types, significance, components and principles of geographic
information system; analysis of spatial data, attribute data, meanings, components, and
construction of a thematic map to be used for development; analysis and display of results
using a geographic information system program; application of geographic information
system for social development.
830364

สารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Information and Mass Communication for Development
ความหมาย ความสําคัญ ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ระบบการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนตลอดจนการสรางเครือขายแหงการเรียนรูรวมกัน (communication and network) บทบาท
ของการสื่อสารมวลชนในการสรางความเปนประชาสังคมและการพัฒนาสังคมที่สรางสรรค

53

Meanings and significance of communication for social development;
communication system, exchange, and building of collaborative learning network; roles of
mass communication on the building of civil society and creative social development.
830365

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับอัตลักษณทางสังคม
3(3-0-6)
Cultural Tourism and Social Identities
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ โลกาภิ วั ต น และการท อ งเที่ ย ว การ
ปฏิบัติการของทองถิ่น การตอรอง และการใหความหมายตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสรางอัต
ลักษณของทองถิ่นผานการปฏิบัติการในตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Relationships among culture, economy, globalization, and tourism; local
practice, negotiation, and meaning-making of cultural tourism; building of local identity
through the practice of cultural tourism market.
830366

ปญหาสังคมและประเด็นสําคัญดานการพัฒนา
3(3-0-6)
Social Problems and Current Development Issue
หลักการและระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา เพื่อศึกษาวิเคราะหขอปญหาสังคม สาเหตุ
ความสัมพันธและขอขัดแยงตางๆ ที่กอใหเกิดปญหาสังคม โดยเนนการศึกษาตัวอยางขอปญหาใน
สังคมไทย ตลอดจนปญหาและประเด็นสําคัญดานการพัฒนา
Principles and research methodology of sociology to study and analyze social
problems; causes, relationships, and conflicts leading to social problems with an emphasis on
studying examples of problems in Thai society including current development issues.
830367

คนชายขอบกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Marginalized People and Development
รัฐชาติกับการสรางภาพตัวแทนรัฐชาติ ความแตกตางและการแบงแยกผูคน มิติตางๆ
ของความเปนชายขอบ ความหลากหลายของผูคนและวัฒนธรรม สิทธิความเปนพลเมือง การตอสู
เรื่องอัตลักษณและวัฒนธรรม
Nation states and representation of nation states; differences and
discrimination; dimensions of being marginalized people; diversity of people and cultures;
civil rights and struggles on identities and cultures.
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830368

การเมืองกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(วิชาบังคับกอน 833101 รัฐศาสตรเบื้องตน 3 หนวยกิต)
Politics and Social Development
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของสถาบันการเมือง และปจจัยการเมืองที่เปน
อุ ป สรรคหรื อ เอื้ อ ต อ การพั ฒ นาสั ง คม โดยอาศั ย แนวคิ ด ทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
วิเคราะหลักษณะโครงสรางสถาบันการเมืองและกลไกทางการเมือง ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
ทองถิ่น ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาสังคม ศึกษาโครงสรางทางการเมืองของประเทศกําลังพัฒนา โดย
เนนศึกษากรณีของไทย ศึกษาเกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง กลุม องคการทางการเมืองและบทบาท
ทางการเมืองของประชาชนตอการพัฒนาสังคม ประเด็นที่สอดคลองกับสถานการณทางสังคม ที่จะชวย
ใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเมืองกับการพัฒนาสังคม ภายใตบริบทและเงื่อนไข
ความแตกตาง หลากหลายของสังคม
Meanings, significance, characteristics of political institution, and political
factors that impede or are conducive to social development based on sociological and
anthropological concepts and theories; analysis of characteristics of political institution
structure and political mechanisms both at the national and local levels that affect social
development; study of political structure of developing countries by focusing on the case of
Thailand; study of political party systems, groups, political organizations, and political roles of
the people on social development; issues related to social situations that cause
understanding about the relationships between politics and social development based on
contexts, conditions, and differences in society.
830369

ประเพณีไทยและศาสนาในไทย
3(3-0-6)
Thai Customs and Religions in Thailand
ศึกษาประเพณีและศาสนาในไทย เพื่อวิเคราะหความเชื่อถือ เปาหมายที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนใหถูกตองตามประเพณีและศาสนา ตลอดถึงการนําไปใชเปนหลักการ
ดําเนินชีวิตของตนไดอยางถูกตอง
Study of Thai customs and religions in Thailand in order to analyze beliefs and
goals that influence people’s ways of life and their behaviors according to their customs and
religion as well as the application of these customs and religion as principles for leading their
lives appropriately.
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830370

ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Religions and Ethics for Social Development
ศึกษาปรัชญาและศาสนาธรรมของศาสนาเพื่อการพัฒนารวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีกรรมตางๆที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาและการประยุกตในกระบวนการพัฒนา
Study of philosophy and teachings in religions for development as well as
culture, conventions, traditions, and ceremonies that influence the development and application of
a developmental process.
830271

สถิติและคอมพิวเตอรเพือ่ การวิจัยทางสังคมศาสตร 1
3(2-2-5)
Statistics and Computer for Social Sciences Research 1
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติพรรณนา การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการกระจาย
สถิติเ ชิงอนุ มานสํา หรับประชากรเดียว และสองประชากร กรณี คาเฉลี่ย และสัดสวน ตลอดจน การ
ประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Basic concepts about statistics, descriptive statistics, measures of central
tendency and dispersion; inferential statistics for one group and two groups of population,
averages and proportions. Application of software programs for statistical data analysis in
social science research.
830372

สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 2
3(2-2-5)
(วิชาบังคับกอน 830271 สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 1
3 หนวยกิต)
Statistics and Computer for Social Sciences Research 2
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยอยาง
งาย และการวิเคราะหขอมูลจํานวนนับ ตลอดจน การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Analysis of variance, correlational analysis, simple regression analysis, and
frequency-count analysis. Application of software programs for statistical data analysis in
social sciences research.
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830273

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Social Sciences
ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเภทของการ
วิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย หลักการทบทวนวรรณกรรม การสราง
กรอบแนวคิด กําหนดสมมติฐานการวิจัย ประชากรเปาหมายและการเลือกตัวอยาง เครื่องมือและวิธีการ
เก็บ รวบรวมข อ มูล การวิ เ คราะห ขอมู ล และการเลื อ กใช ส ถิ ติที่ เ หมาะสม การแปลผลและหลั ก การ
อภิ ปรายผลการนํ าเสนอผลการวิจั ยและขอเสนอแนะ การฝก ทักษะการเขียนโครงร างการวิจั ยและ
รายงานการวิจัยตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
Philosophy and basic concepts of quantitative and qualitative research. Types
of research, research procedure, determination of research questions, principles of literature
review. Development of a conceptual framework, determination of research hypotheses,
target population and sampling, research tools and data collection techniques. Data analysis
and selection of appropriate statistical devices. Interpretation and principles of discussion,
presentation of research findings, and suggestions. Practice in writing a research proposal
and a research report, as well as morality and codes of conduct for a researcher.
830374

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน และระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการทํางานภาคสนามแบบมีสวนรวม การศึกษาและตรวจสอบวรรณกรรม
วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบบตางๆ การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ
จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ
Philosophy, concepts, basic theories and research methodology for qualitative
research; design of qualitative research and principles of participatory field work; study and
examination of related literature; data collection and different methods for analyzing qualitative
data; development of a conceptual framework for qualitative research; codes of conducts for
a qualitative researcher.
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830375

การวิจัยเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Research
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงสํารวจประเภทตางๆ การกําหนด
ตัวอยางเพื่อการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
เขียนโครงรางการวิจัยเชิงสํารวจ การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน
Concepts, theories, techniques and methodology for conducting different
types of survey research. Determination of research sample; development of a research
framework; tools and data collection techniques; writing a survey research proposal; data
analysis and writing a research report.
830376

การวิจัยเชิงประเมิน
3(3-0-6)
Evaluation Research
มุงประยุกตทักษะในการวิเคราะห เทคนิคการประเมินผลนโยบาย และปฏิบัติการทาง
พัฒนาสังคม ในประเด็นรวมสมัยที่เกี่ยวของกับนโยบายสังคม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่เกี่ยวของ
กับ นโยบายสั ง คม ผ า นการประเมิ น ผลกระทบเชิ ง นโยบาย การวิ เ คราะห ท รัพ ยากรเพื่ อ การพัฒ นา
กระบวนการ และวงจรนโยบาย โดยใชวิธีการเรียนรูจากสภาพปญหา
Application of analytical skills; techniques for evaluating policy and practice of
social development in contemporary issues related to social policy in order to develop
knowledge and skills related to social policy through the evaluation of policy impacts,
analysis of resources for development, and policy process and cycle utilizing a problembased learning approach.
830377

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3(2-2-5)
Participatory Action Research
กระบวนทั ศ น ที่ เ น น ตั ว ผู วิ จั ย เป น ศู น ย ก ลาง แนวความคิ ด ของการวิ จั ย โดยชุ ม ชน
แนวความคิดเรื่องการมีสวนรวม ระเบียบวิธีของวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม วิธีการระดมการมีสวน
รวม การประยุกตเทคนิคและกระบวนการกลุมในการปฏิบัติการวิจัย
Researcher-centered paradigms; concepts of researching by the community;
concepts about participation; participatory action research methodology; means of mobilizing
participation, application of techniques, and group dynamics in a research process.
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830378

การวิจัยสถาบัน
3(3-0-6)
Institutional Research
ศึกษาหลักการและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย กิจกรรมหรืองานตางๆที่มีอยูใน
สถาบัน การศึกษารายกรณีการวิเคราะหทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับผูบริหารสถาบัน ความ
แตกต า งระหว า งการวิ จั ย สถาบั น กั บ การวิ จั ย ทั่ ว ไป ระเบี ย บวิธี วิ จั ย ที่ เ น น การวิ จั ย สถาบั น และการ
ประยุกตใชหลักการดังกลาวในการพัฒนาสังคม
Study of principles and concepts related to research, activities or projects
within an educational institution; case studies and analysis of resources as fundamental
information for the administrator; differences between institutional research and general
research; research methodology emphasizing institutional research and the application of
such principles to social development.
830379

การวิจัยนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Research
บริ บ ทของการวิ จั ย นโยบาย ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการวิ จั ย นโยบาย ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
นโยบายการสรางตัวแบบนโยบายและพยากรณผลกระทบนโยบาย การสื่อขอความ ผลการวิจัยและการ
นําเสนอตอผูกําหนดนโยบายปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของการวิจัยนโยบาย
The policy research emphasizes knowledge about the context of policy
research, importance characteristics of policy research, research methodology on policy
drafting and anticipating influences of the policy, the meaning making process, research
finding and research presentation to the policy makers, problem, obstacles, and limitations of
the policy research.
830380

การทบทวนวรรณกรรมและการสรางกรอบแนวคิด
3(3-0-6)
Literature Review and Development of a Conceptual Framework
แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก การวิ เ คราะห เ อกสารทางวิ ช าการ และงานวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร แบบแผน และวิธีการวิเคราะห หลักการอานเชิงวิเคราะห การสรุปและจับใจความสําคัญ
หลักการวิพากษงานวิจัย เอกสารและตําราทางวิชาการ การเรียบเรียงและนําเสนอเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
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Fundamental concepts and principles of analyzing academic document and
social sciences research. Conventions and methods of analysis; principles of critical reading;
summarizing, and reading for main ideas; principles of criticizing research, document, and
academic textbooks; organization and presentation of related research.
830381

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3(3-0-6)
Construction and Quality Examination of Research Tools
หลักการสรางและออกแบบเครื่องมือวิจัย การคนหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
ประเทศตางๆเทคนิคการเลือกใชเครื่องมือวิจัยที่สอดคลองกับปญหา วัตถุประสงค และลักษณะของ
ขอมูล
Principles of constructing and designing research tools; search for quality of
research tools used in many countries; techniques for selecting research tools suitable for the
problems, objectives, and types of the data.
830382

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
3(3-0-6)
Techniques for Data Collection
เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
คนหาบุคคลสําคัญ ผูใหขอมูลและแหลงขอมูล การสัมภาษณ การสังเกต หลักการพูดจูงใจ และหลักการ
สรางปฏิสัมพันธทางสังคม
Techniques and methods for collecting both quantitative and qualitative data;
search for a significant person or a key informant and sources of data; interviews,
observations, principles of persuasive speech, and principles of building social interaction.
830383

การเขียนรายงานการวิจัย
3(3-0-6)
Writing a Research Report
หลักการใชภาษาเขียนในเชิงวิชาการ การพรรณนาวิเคราะห ขั้นตอนและเทคนิคของ
การเขี ย นรายงานการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร เทคนิ ค และวิ ธี ก ารนํ า เสนอ ผลงานวิ จั ย รู ป แบบต า งๆ
หลักการและกระบวนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัย
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Principles of using academic written discourse; analytical description, steps
and techniques of writing a social sciences research report; different techniques and methods
for presenting research findings; principles and process of presenting an academic paper,
oral presentation, and application of information technology for research presentation.
830384

จรรยาบรรณและจริยธรรมนักวิจัย
3(3-0-6)
Codes of Conduct and Morality for Researchers
จรรยาบรรณนักวิจัย ปรัชญา แนวคิด คานิยมและระบบอุดมการณที่พึงประสงคในการ
ทําวิจัย หลักการทํางานวิจัยในมนุษย แนวทางปฏิบัติของนักวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
และกรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักวิจัยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
Codes of conducts for researchers, philosophy, concepts, values, and
expected ideological systems; principles for conducting human research; guidelines for
practice of researchers; laws related to human rights and case studies related to morality of
researchers in terms of social and cultural dimensions.
830385

การประยุกตใชระบบ GIS สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(2-2-5)
Application of GIS System for Social Sciences Research
ความหมาย ประเภท ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)
ความหมาย องคประกอบ และการจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เพื่อใชในการพัฒนา การ
วิเคราะห และแสดงผลดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การประยุก ตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการวิจัยทางสังคมศาสตร
Meanings, types, significance, components and principles of geographic
information system (GIS); analysis of spatial data, attribute data, meanings, components, and
construction of a thematic map to be used for development; analysis of data and display of
results using GIS system programs; application of GIS systems in social sciences research.
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833101

รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ความหมาย พัฒนาการ และขอบขายในการศึกษาวิชารัฐศาสตร แนวคิดหลักใน
การศึกษารัฐศาสตร เชน ความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง สถาบันทาง
การเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง การเมืองภาคประชาชน เปนตน
Definitions, developments and scopes of the study in political science; major
concepts in political science e.g. political thoughts, political system, forms of government,
political institutions, political participation, civil politics, etc.

3.1.7 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามตัวแรก
001
205
214
230
833
830

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร
หมวดวิชากฎหมาย
หมวดวิชารัฐศาสตร
ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2. เลขสามตัวหลัง
2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชาในแตละชั้นป
เลข 1
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 4
2.2 เลขตัวกลาง หมายถึง กลุม วิชาเลือก
เลข 00 – 09 หมายถึง วิชาพื้นฐาน
เลข 10 – 29 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 30 – 49 หมายถึง วิชาเลือก กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
เลข 50 – 70 หมายถึง วิชาเลือก กลุมปฏิบัติการสังคม
เลข 71 – 100 หมายถึง วิชาเลือก กลุมวิจัยสังคม

3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
นายสุทธิชัย ยังสุข

2

นางสาวนิสาพร วัฒนศัพท

3

นางรัดเกลา เปรมประสิทธิ์ *

4

5

นายปริญญา สรอยทอง*

นายอํานวย พิรุณสาร *

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2531
2538
2537
2542
2549
2542
2545

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อาจารย

ศศ.ด.
วท.บ.

การบริหารการศึกษา
ปรัชญา
ประวัติศาสตร
สิ่งแวดลอม
ประชากรศาสตร
เศรษฐศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
พัฒนาสังคม
สุขศึกษา

2552
2537

ไทย
ไทย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
สค.ม.

รัฐศาสตรการปกครอง
พัฒนาชนบทศึกษา
การโรงแรม
มานุษยวิทยาประยุกต

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2542
2543
2534
2538

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

รองศาสตราจารย พธ.บ.
พธ.ม.
อาจารย
ศศ.บ.
สศ.ม.
ปร.ด.
อาจารย
ศศ.บ
วท.ม

หมายเหตุ : * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นางพัชรินทร สิรสุนทร

รองศาสตราจารย

สส.บ.
สค.ม.
Ph.D

2

นายสุทธิชัย ยังสุข

รองศาสตราจารย

3

นายมนตรี กรรพุมาลย

ผูชวยศาสตราจารย

4

นางสาวชไมพร กาญจนกิจ
สกุล

ผูชวยศาสตราจารย

5

นายอํานวย พิรุณสาร
(กําลังศึกษาปริญญาเอก)
นางอัจฉริยา เนตรเชย
(ลาศึกษาตอปริญญาเอก)
นางสาวนิสาพร วัฒนศัพท

ผูชวยศาสตราจารย

พธ.บ.
พธ.ม.
ร.บ.
M.Sc
Ph.D
ร.บ.
สค.ม.
ปร.ด.
ศศ.บ.
สค.ม.
น.บ.
พบ.ม.
ศศ.บ.
สศ.ม.
ปร.ด.

6
7

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

สังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
Social Planning &Rural Development The University of
Queenaland
การบริหารการศึกษา
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
รัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Rural Development Planning
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
Rural &Environmental Sociology
Michigen State University
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
การโรงแรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มานุษยวิทยาประยุกต
มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เทคโนโลยีการบริหาร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
ประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่สําเร็จ ประเทศ
การศึกษา
2526
2523
2541

ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย

2531
2538
2520
2543
2539
2542
2545
2534
2538
2533
2540
2537
2542
2549

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลําดับ
8

9

11
12
13

นางรัดเกลา เปรมประสิทธิ์

นายกวินธร เสถียร

นายปริญญา สรอยทอง
(กําลังศึกษาปริญญาเอก)

นางสาวเสาวลักณ ลิ้มศิริวงศ
(กําลังศึกษาปริญญาเอก)
นายศุภสิทธิ์ ตะนา
(ลาศึกษาตอปริญญาเอก)
นางสาวฐานิดา บุญวรรโณ
(ลาศึกษาตอปริญญาโท,เอก)

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
ศศ.บ
วท.ม

สาขาวิชา

ศศ.ด.
วท.บ.

เศรษฐศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสังคม
ภาษาไทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสังคม
สุขศึกษา

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ร.บ.
ศศ.บ.
พธ.บ.
ศศ.ม.
รบ.
ศศ.ม.

รัฐศาสตรการปกครอง
พัฒนาชนบทศึกษา
รัฐศาสตร
พัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

ศศ.ด.
ศศ.บ.
วท.ม

* ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา ระบุในภาคผนวก

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่สําเร็จ ประเทศ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542
2545

ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2544
2548

ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2552
2537

ไทย
ไทย

2542
2543
2545
2549
2544
2548
2548
2550

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผูชวยศาสตราจารย

นายชิตชยางค ยมาภัย

2

อาจารย

นายสมพันธ เตชะอธิก

3

ผูเชี่ยวชาญ

นายวิศัลย โฆษิตานนท

4

ผูเชี่ยวชาญ

นายสุรศักดิ์ บุญเทียน

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปพ.ศ.

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร-สังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2549
2541
2536
2552
2536
2525

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ปริญญาโทกฎหมาย (M.C.L.)
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตรประยุกต)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of IOWA.,USA.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ

2549
2525
2523
2551
2547
2537
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ในหลักสูตร มีรายวิชา สหกิจศึกษาหรือฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ ซึ่งนิสิตสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม การฝกงาน
1) มีความเขาใจในการปฏิบตั ิงานที่ไดรับมอบหมาย เห็นถึงความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีและ
การฝกทักษะการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพ
2) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ มีภาวะความเปนผูนาํ เสียสละ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบตอสังคม
3) มีระเบียบวินัยในการทํางานสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมการทํางาน
4) มีความเขาถึงใจถึงการประยุกตใชความรูและการบูรณาการความรูตางๆ เพื่อแกไขปญหา
สังคม และปญหาการทํางานอื่นๆ
5) มีความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
4.2 ชวงเวลา
การเรียนวิชาการสหกิจศึกษา/ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ จัดใหเรียนชัน้ ปที่ 4 ภาค
การศึกษาตน ไมนอยกวา 16 สัปดาห
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีตองเปนหัวขอที่เกีย่ วของกับประเด็นปญหา
สังคมและการพัฒนาสังคม โดยทําการศึกษาวิจยั เปนรายบุคคล ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มี
รายงานที่คนควาวิจัยนําสงตามรูปแบบของภาควิชา และระยะเวลาทีก่ ําหนด
5.2 ผลการเรียนรู
1) นิสิตสามารถนําความรูท ไ่ี ดรับมาวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางที่ไดจากการศึกษา
คนควาวิจัยไปประยุกตใหเกิดประโยชนและพัฒนาองคความรูงานดานการพัฒนาสังคมได
2) นิสิตมีทกั ษะดานระเบียบวิจัยเบื้องตน
3) นิสิตสามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจยั
4) นิสิตสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติและอภิปรายผล
5) นิสิตสามรถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
6) นิสิตสามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียนเชิงวิชาการได
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5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 3 ภาคตน
ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย
ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีอาจารยที่ปรึกษาอยางเปนระบบ กําหนดจํานวนอาจารยที่ใหคําปรึกษาตอจํานวนนิสิตอยาง
เหมาะสม กําหนดชัว่ โมงและจัดทําบันทึกในการใหคําปรึกษา รวมถึงการเสนอแนะแหลงขอมูล
ความรูอื่นๆ ในการจัดทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยที่ปรึกษาจะทําการ
ประเมินผลจากวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณที่ไดกําหนดรูปเลม การนําเสนอ และนิสติ
ตองนําเสนอผลการศึกษาวิจยั ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ภาควิชาฯ กําหนด

68

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไมเกิน 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิเศษ
นิสิตมีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม พรอมในการมี
สวนรวมพัฒนาสังคมสํานึกในจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม อดทนและ
ซื่อสัตย
นิสิตมีความสามารถทางดานการใช
ภาษาอังกฤษ

นิสิตมีความสามารถทางดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิต
ในการเรียนการสอน มีการสอดแทรก เรื่องการแตงกาย
การเขาสังคม เทคนิคการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กลาแสดงออก ซี่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา และการวางตัว
ในการทํ า งานอย า งเหมาะสม รวมทั้ ง การจัด กิ จ กรรมที่
สงเสริมการแสดงออกอยางสรางสรรค เพื่อสรางภาวะการ
เปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่น
-สงเสริมใหนิสติ ไดมีการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ
จากสื่อตางๆ ของมหาวิทยาลัย
-มีการสอดแทรกหนังสือ ตําราเรียนและสือ่ การสอนเปน
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ
-สงเสริมใหนิสติ เขารวมอบรม ทักษะดานเทคโนโลยีจาก
หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย
-มอบหมายงานใหนิสิต ศึกษา คนควาโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งจัดใหมีการนําเสนอผลงาน
-กําหนดใหมกี ารติดตอสื่อสารหรือสงงานผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกี่ยวกับการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นการทํางานทางดานพัฒนาสังคมเกี่ยวของกับการ
พัฒนาประเทศ นักศึกษาจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับการประกอบอาชีพใน
สาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ เพื่อใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติ
ดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว
1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวนิ ัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสว นตน
อยางมีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สรางวัฒนธรรมองคกรใหกับนิสิตเพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพืน้ ฐานในเรื่องการตรงตอ
เวลา ความรับผิดชอบในหนาที่ ความซื่อสัตยสุจริต การรักษาระเบียบวินยั ตลอดจน
มีสว นรวมในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยและชุมชน
2) กําหนดใหอาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา
3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตสาธารณะใหกบั นิสิต และการทํา
ประโยชนใหกับชุมชน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาในสาขาพั ฒ นาสั ง คม มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและ
ชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาการ
นัน้ ๆ
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางการพัฒนาองคความรู
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการองคความรู การ
เปลี่ยนแปลงปญหาและผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม นําไปสูการประยุกต
ความรูท างดานการพัฒนาที่ใชงานไดจริง
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัง้ นี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2) จัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัตงิ านใน หนวยงาน
หรือองคกรตางๆ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจยั โดยนําเสนอหนาชั้น
เรียนและเอกสารรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินผลจากรายวิชาการฝกงาน/วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

71

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั ก ศึ ก ษาต อ งสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได โ ดยพึ่ ง ตนเองได เ มื่ อ จบ
การศึ ก ษาแลว ดัง นั้ น นั ก ศึก ษาจํ า เป น ต องไดรั บ การพัฒ นาทัก ษะทางป ญ ญาไปพร อมกั บคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิด
หาเหตุ ผล เข า ใจที่ ม าและสาเหตุ ข องปญ หา วิ ธีการแก ปญ หารวมทั้ ง แนวคิดดว ยตนเอง ไม สอนใน
ลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ อันนําไปสูการเขาใจปญหาได
ดวยตนเอง
2) สามารถนําเอาทักษะทางวิชาการมาประยุกตใชในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ อยางสรางสรรค พรอมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตามประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
2.3.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนแบบสัมมนา อภิปรายกลุม
2) การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการวิชาการฝกงาน
3) การจัดอบรม
4) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา
2) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจยั โดยนําเสนอหนาชั้น
เรียนและเอกสารรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
3) ประเมินผลจากรายวิชาการฝกงาน/วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนิสิตถือเปน
เรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะดานนี้เพื่อใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรที่มี
ความแตกตางกันได ดังนั้นผูสอนจะตองมีวิธีที่พัฒนาเพื่อใหนิสิตมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานทีต่ องประสานกับนิสิต
บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การนําเสนอผลงาน
2) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางทีท่ ํางานรวมกัน
3) ใหผูรวมงานของนิสิตมีสว นรวมในการประเมินผล
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้น
ต่ําดังนี้
1) มี ทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ต อ การทํ า งานเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกใชรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุ ท ธการสอนที่ใ ชในการพัฒ นาการเรียนรู ดา นทักษะในการวิ เคราะห เ ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนิสิตพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การนําเสนอผลงาน
3) ใหเรียนรูจากการทํางานจากรายวิชาการฝกงาน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใชแบบประเมินผลงานทีม่ อบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ
ความถูกตอง การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
2) การสอบภาคปฏิบัติ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร

ดานทักษะ
Psychmotor

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2
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•
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•
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•
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•

•

x

x

x

O

x

x

•

x

•

x

x

x

x

x

x

x

x

O

•
•
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•
O
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•

O

•
O

O
x

•
•

O
x

O
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x

x
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•
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ดุริยางควิจกั ขณ
ศิลปะในชีวิตประจําวัน

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

75

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร

ดานทักษะ
Psychmotor

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2
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•
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
ปรัชญาเพื่อชีวิต
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต
ไทยกับประชาคมโลก
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
การจัดการการดําเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
รายวิชากลุมพลานามัย

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

•
x
x

•
O

•
O

•
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร

ดานทักษะ
Psychmotor

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1
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6.1
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน
อาหารและวิถชี ีวิต
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
พฤติกรรมมนุษย
ชีวิตและสุขภาพ
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

77

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทางปญญา

ความรู

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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•
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•
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หมวดวิชาเฉพาะ
830100 แ น ว คิ ด ป รั ญ ช า สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม
830101 สํ า นึ ก สาธารณะเพื่ อ การพั ฒ นา
สังคม
830102 แนวคิดพื้นฐานระบบนิเวศกับสังคม
830103 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
830110 ประวัติศาสตรการพัฒนา
830211 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
830212 แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาสังคม
830113 ประชากรศาสตรสังคมเบื้องตน
830214 สังคมและวัฒนธรรมในเศรษฐกิจ

78

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

78

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
830215 ระบบคิด จิตวิทยากับกระบวนการ • • • • • • • • • • • • • • • O O O O
ทํางานสาธารณะ
830416 การสัมมนาประเด็นดานการพัฒนา • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
สังคม
O O O O • • • • • • • • O O O • O • O
830230 ทฤษฎีนโยบายสังคม
830231 ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า • O O O • • O O • • • • O O O O O O O
โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม
830332 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนา
• • • • • O • O • • • • • • • • • • •
830333 นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ • • • O • • • • • • • • • • • • • • •
การพัฒนาทองถิ่น
830334 ยุ ท ธศาสตร เ ชิ ง บู ร ณาการกั บ การ • • • • • O • O • • • • • • • • • • •
พัฒนาอยางยั่งยืน
O O O • • • • • • • • • • • • • • • •
830335 ประชากรและการพัฒนา
O O O O • • • • • • • • • • • • • • •
830336 สังคมวิทยาผูสูงอายุ

79

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

79

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
O O O O • • • • • • • • • • • • • • •
830337 สังคมวิทยาครอบครัว
830338 ประชากรและการอนามั ย เจริ ญ O O O • • • • • • • • • • • • • • • •
พันธุ
830339 การพัฒนามนุษย
• • • • • • • • O • O • • • O O O • O
830340 การพัฒนาเมือง
• • • • • • • • O • O • • • O O O • O
830341 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา • • O O • O O O • O O O O O O O O O O
830342 การปกครองทองถิ่นไทย
• • O O • • • O • O O O • O O • O O O
830343 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
• • • • • • • • O • O • • • O O O • O
830250 กระบวนการและเทคนิคการทํางาน • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
พัฒนา 1
830351 กระบวนการและเทคนิคการทํางาน • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
พัฒนา 2
830352 กระบวนการกลุ ม องค ก ร และ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
เครือขายทางสังคม

80

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
O O O • O O
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•

•
O

•
O

•
O

•
•
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O

80

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2
830353 การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมกั บ การ O O O • • • • • • • • • •
พัฒนา
830354 สั น ติ ศึ ก ษากั บ การจั ด การความ • • O • • O O O • O O O O
ขัดแยง
830355 องค ก ร ชุ ม ชน สั ง คม เพื่ อ การ • • • • • • • • • • • • •
พัฒนาอยางยั่งยืน บนฐานภาวะผูนํา
830356 การจัดการตนเองของชุมชน
• • • • • • • • • • • • •
830357 เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภู มิ ป ญ ญา O O O O • • • • • • • • •
ทองถิ่นกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
830358 เทคโนโลยีกับยุทธศาสตร และการ O O O O • • • • • • • • •
จัดการการพัฒนาสังคม
O O O O • • • • • • • • •
830359 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
O O O O • • • • • • • • •
830360 นิเวศวิทยาการเมือง

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

81

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

81

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
830361 การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรกับ • • • • • • • • • • • • • • • • • O O
ความหลากหลายในวิถีชีวิต
830362 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ O • O • • • • • • • O • • O O • • O O
สิ่งแวดลอม
830363 การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบสารสนเทศ • • O O • • O • • • O • • • • • • O •
ภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนา
830364 สารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อ O O O O • • • • • • • O O O O • • • •
การพัฒนา
830365 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับอัต • • • • • • • • • • • • • • • • • O O
ลักษณทางสังคม
830366 ป ญ หาสั ง คมและประเด็ น สํ า คั ญ O O O O • • • • • • • • • • • O • O O
ดานการพัฒนา
O O O O • • • • • • • • • • • O O O O
830367 คนชายขอบกับการพัฒนา
830368 การเมืองกับการพัฒนาสังคม
• • • • • • • • • • • • • • • O O O O

82

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
O O • • • O
O O • O O O
O

O

•

•

•

•

O

O

•

•

•

•

O

O

•

•

•

•

O
O
O
O

O
O
O
O

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2
830369 ประเพณีไทยและศาสนาในไทย
• • O O • • O • • • O • •
830370 ศาสนาและจริ ย ธรรมเพื่ อ การ • • • • • • O • • • O • •
พัฒนาสังคม
830271 สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย O O O O • • • • • • • O O
ทางสังคมศาสตร 1
830372 สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย O O O O • • • • • • • O O
ทางสังคมศาสตร 2
830273 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร • O O O • • • • • • • O O
เบื้องตน
830374 การวิจัยเชิงคุณภาพ
• O O O • • • • • • • O O
830375 การวิจัยเชิงปริมาณ
• O O O • • • • • • • O O
830376 การวิจัยเชิงประเมิน
• O O O • • • • • • • O O
830377 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
• O O O • • • • • • • O O
สวนรวม

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

830378 การวิจัยสถาบัน

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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830379 การวิจัยนโยบาย
830380 การทบทวนวรรณกรรมและการสร า ง
กรอบแนวคิด
830381 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย
830382 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
830383 การเขียนรายงานการวิจัย
830384 จรรยาบรรณและจริยธรรมนักวิจัย
830385 การประยุกตใชระบบ GIS สําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร
830391 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
830392 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
830493 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 3
830494 สหกิจศึกษา
830495 ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ

ทักษะทางปญญา

ความรู

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

84

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรับผิดชอบ
2) รูจักการมีสว นรวม
3) มีจิตสาธารณะ
4) มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
5) เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย
ความรู
1)
2)
3)
4)

รูจักภาษาตางประเทศมากกวาหนึง่
ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชวี ิตสังคมอาเซีย่ น สังคมโลก
เชื่อมโยงสภาพการปจจุบัน การดําเนินชีวติ
เรียนรูสถานะ ปญหาอุปสรรค การแกไขวิทยาศาสตร/คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน

ทักษะทางปญญา
1) สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตุผล
2) มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
3) รูหลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถติดตอสื่อสารกับสังคมไดทั้งพฤติกรรมกาย วาจา และเทคโนโลยีใหม
2) สรางปญญาในการอยูรว มกันผูอื่น
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
1) วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาสําหรับการนําเสนอเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศได
2) ประยุกตสื่อและเทคโนดลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนิน
ชีวิต
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ดานทักษะ Psychmotor
1) ฝกฝนการชางรางกายเพื่อสรางความสมบูรณของสุขภาพและจิตใจ
2) สามารถสรางบุคลิกภาพและการใชภาษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได
2. หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวนิ ัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสว นตนอยางมี
คุณธรรม
ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาการ
นัน้ ๆ
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางการพัฒนาองคความรู
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการองคความรู การเปลีย่ นแปลง
ปญหาและผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม นําไปสูการประยุกตความรูทางดานการ
พัฒนาที่ใชงานไดจริง
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
1) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ อันนําไปสูการเขาใจปญหาไดดวย
ตนเอง
2) สามารถนําเอาทักษะทางวิชาการมาประยุกตใชในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ อยาง
สรางสรรค พรอมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตามประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจัดเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1) แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับสาขาวิชา ตรวจสอบ ประมวลการสอนรายวิชา แผนการ
สอนรายวิชา ข อสอบในแตล ะภาคเรีย น รวมทั้ ง วิธีก ารวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนิ สิ ตอย า ง
ครบถวนสมบูรณ และสามารถปฏิบัติได เพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุประเด็น
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชานั้น
2) จัดใหมีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากหนวยงานผูใหการฝกหัดงาน ผู
ควบคุมการฝกหัดงาน อาจารยนิเทศงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ทําวิจัยในหัวขอดังตอไปนี้
1) สํารวจภาวการณไดงานทําของบัณฑิต รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมที่มี
ตอ หลัก สู ตรการจั ด การเรีย นการสอน โดยประเมิน จากบัณฑิ ตแต ล ะรุ น ที่จบการศึ ก ษา ในดา นของ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต อ ความรู ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตทีม่ ีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และไมมีรายวิชาใดไดรับ
อักษร I หรืออักษร P
3.1.2 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.4 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1.5 ไมมีพนั ธะดานหนี้สนิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัย
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3.2 นิสิตมีสิทธิ์แสดงความจํานงของสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบถวนตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดงความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจยั อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2) มีการกระตุน อาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
- กอนเปดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สือ่ การสอน ตรวจสอบความ
พรอมของหองปฏิบัติการและอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
- มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความตองการ ความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
- การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใชบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและใชงบประมาณแผนดิน ตลอดจน
งบประมาณรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะสังคมศาสตร มีทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ชื่ออุปกรณ
บริหารจัดการ บริหารจัดการ หนวยนับ
ลําดับ
ในสํานักงาน ดานการเรียน
การสอน
1 หองเรียน
4
หอง
2 เกาอี้
150
ตัว
3 มัลติมีเดียโปรเจกเตอร
1
4
เครื่อง
4 กลองวิดีโอ
2
2
เครื่อง
5 เครื่องฉายภาพแผนทึบ
2
5
เครื่อง
6 เครื่องขยายเสียง
1
5
ชุด
7 ไมโครโฟน
4
ตัว
8 ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ใชของ
ระบบ
(E-Document)
มหาวิทยาลัย
9 หองคอมพิวเตอร
- คอมพิวเตอร
40
เครื่อง
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ลําดับ

10
11

12

13
14
15
16

ชื่ออุปกรณ

สัญญาณ Internet ไรสาย
(Wireless LAN)
หองศึกษาคนควาดวยตนเอง
- คอมพิวเตอร
- สื่อการเรียนการสอนและโสต
หองอานหนังสือ
- จํานวนหนังสือ (รวม)
- หนังสือเฉพาะดานสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
อุปกรณจัดเก็บขอมูล
(Storage E-Learning 1 1B)
หองประชุม
หองสโมสรนิสติ
หองสํานักงานเลขานุการ

บริหารจัดการ
ในสํานักงาน

บริหารจัดการ
ดานการเรียน
การสอน
3

หนวยนับ

4
396

เครื่อง
แผน

5,623
1,752

เลม
เลม

ใชของ
มหาวิทยาลัย

ระบบ

ชุด

3
1
1

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนอยางเพียงพอ
ตอการปฏิรูปการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(3) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟแวรที่ใช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
(5) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:1
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(6) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
(7) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคณ
ุ วุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรูมที ักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี
ประสบการณทําวิจยั หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสว นรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และได บั ณ ฑิ ต เป น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค โ ดยความเห็ น ชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3 การแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ
การแตงตั้งอาจารยพิเศษ มุง ใหเกิดการพัฒนาประสบการณการเรียนรูแกนิสิต
นอกเหนือไปจากความรูตามทฤษฎี เพื่อเพิม่ พูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน

92

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ พื่อการปฏิบตั ิงาน
มีการพั ฒนาบุคลากรใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริม ประสบการณในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนสิ ติ
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนสําหรับอาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
นิสิตที่ถกู ลงโทษ มีสิทธิยนื่ อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบ
คําสัง่ ลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงานบริการ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถอื เปนที่สนิ้ สุด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทัง้ ในระดับทองถิ่น และประเทศ
 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสว น
X
X
X
X
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
X
X
X
X
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาประกาศแลว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
อยางนอยกอนการเปดหลักสูตรในครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
X
X
X
X
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
X
X
X
X
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ าํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
X
X
X
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2555 2556 2557 2558 2559
X
X
X
X

7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ
50 ตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
≥ (75) (100)
7.13 รอยละของรายวิชาเฉพาะทัง้ หมดที่เปดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ
อยางนอย 1 ครั้ง
7.14 รอยละของรายวิชาพื้นฐานที่มี Tutorial
100 100
≥ (50) 100
7.15 รอยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
≥ (75) (100)
7.16 รอยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นําระบบ
PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน
7.17 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
25
25
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก 25
25
ผานตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
ใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
7.20 คาเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนที่ก.พ.
กําหนด
หมายเหตุ:

X

X
100

100

100
100
100

100
100
100

25

25

25

25

25

25
≥ 80

X

1. ตัวบงชี้ที่ 7.1 – 7.12 เปนตัวบงชี้ตาม TQF ยกเวน 7.3 และ 7.5 ที่มกี ารปรับสําหรับ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ตัวบงชี้ที่ 7.13 – 7.20 เปนตัวบงชี้ตามกรอบนโยบายฯ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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เกณฑการประเมินเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
หลั ก สู ตรที่ จะไดรับ การเผยแพรว า เปน หลั ก สู ตรที่ ได ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.1 – 7.12 อยู
ในเกณฑดีตอเนื่องกันอยางนอย 2 ปการศึกษา (สําหรับหลักสูตร 4 ป) ทั้งนี้ การผานเกณฑดีตองมีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.1 – 7.5 อยางครบถวนและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่ 7.6 – 7.12
สําหรับตัวบงชี้อื่นๆ ซึ่งเปนตัวบงชี้ภายในมหาวิทยาลัย ฝายประกันคุณภาพจะกําหนด
หลักเกณฑการประเมินตอไป ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองพยายามกํากับดูแลใหบรรลุเปาหมายภายในป
2556 ซึ่งเปนปที่ 3 ของการใชหลักสูตรที่พัฒนาตาม TQF และ ตองรักษาไมใหต่ํากวาเปาหมายนี้
ตลอดไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะหรือ
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มคี วามรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาอาจารยทา นอืน่
หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือ
สนทนากับกลุม นิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสิต ในดานวิธกี ารสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย
วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสอื่ การสอน ของทุกรายวิชาปลาย
ภาคการศึกษา
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรบานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ
12 วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
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โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) โดยนิสิตและบัณฑิต
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวย ตัวแทนผูเ รียนปจจุบันและบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแลว เพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบและดําเนินการสํารวจขอมูล
เพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบนั ทุกชัน้ ปและจากผูสําเร็จการศึกษา
(2) โดยผูใชบัณฑิต
ติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ
(3) โดยผูท รงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสาํ เร็จการศึกษา ผูใ ชบัณฑิต เพือ่ ประกอบการประเมิน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูก ารดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทัง้ นี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

