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 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
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 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 113 
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ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
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การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 134 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  25491531104482   
ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
 ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Social Sciences for Development) 
 ชื่อย่อ  :  B.A. (Social Sciences for Development) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                  



2 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่..... เมื่อวันที่.......เดือน.....พ.ศ..  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่.........เมื่อวันที่.......เดือน.........พ.ศ....... 
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.3 นักพัฒนาสังคม 
8.4 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
8.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.6 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
8.7 ข้าราชการทหาร ต ารวจ (สายสนับสนุน)  
8.8 องค์กรพัฒนาเอกชน 
8.9 ข้าราชการกรมการปกครอง  
8.10 เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 
8.11 ประกอบอาชีพอิสระ 
8.12 ผู้ประกอบการทางสังคม 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. น.ส.นริศรา   
จริยะพันธุ ์
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ                  
การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
เกียรตินยิม 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

สถาบันบัณฑิต                             
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2555 
 
 
 

2551 

2. น.ส.วรรณลดา  
กันต์โฉม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิต                             
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2553 
  
2550 

3 น.ส.ปรียาภา  
เมืองนก 

อาจารย ์ พช.ม. (พัฒนาชุมชน) 
ทล.บ. (เทคนิค                
การพิมพ์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
2554 

4. น.ส.รวิธร  
ฐานัสสกลุ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2560 
2558 

5. นายเฉลมิพงษ์   
จันทร์สุขา 

อาจารย ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม
และมนุษย์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2558 
 

2556 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นต้นมา             
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ
ไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0  
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง            
ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ
การผลิตในระดับต่าง ๆ ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ            

การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา  

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอกข้างต้น แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องเตรียม      

ความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร
จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
ทักษะที่จ าเป็น ประกอบด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจ/ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมมี
วิจารณญาณก่อนตัดสินใจ สามารถพูดคุยสื่อสารกับบุคคลต่างๆ น าเสนอหน้าสาธารณชนได้ ดีม ี        
จิตอาสา เต็มใจให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว 
อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักช่องทางการสื่อสารอย่างถูกวิธี 
เช่น การสื่อสารกับผู้ใหญ่ การสื่อสารกับเด็ก การติดต่องานกับผู้ใหญ่ เป็นต้น มีความยืดหยุ่นในการใช้
ชีวิต และการท างาน รู้จักปรับตัวอยู่เสมอ ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง สุขภาพและอนามัยในวัย  
เจริญพันธุ์ รู้จักเข้าสังคม ชอบพบปะเพ่ือนใหม่อยู่ เสมอ ชอบเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมและ          
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเป็นผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีความสนใจ
ในการหาข้อมูล ประสบการณ์ใหม่ๆ หรือพัฒนาทักษะและอาชีพที่ท าอยู่เสมอ หมั่นหาความรู้รอบด้าน 
พร้อมเรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว ท าตัวเป็นน้ าครึ่งแก้วอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นแกนน าขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิเสธการโกงทุกรูปแบบ  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการเตรียม          
ความพร้อมให้บัณฑิตมีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ภายนอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
จึงมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรด้วยแนวคิด “วิศวกรทางสั งคม” ให้บัณฑิตมีทักษะ               
เป็นวิศวกรทางสังคม 3 ประการเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ได้แก่              
1. เสริม หมายถึง วิศวกรสังคมจะต้องลงไปส่งเสริมหรือหนุนเสริมกลุ่มเป้าหมายในสังคมให้สามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมให้ดีขึ้น 2. สร้าง หมายถึง วิศวกรสังคมจะต้องลงไปสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งดี ๆ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในสังคม เมื่อวิเคราะห์แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายยังขาดในสิ่งเหล่านั้นในสังคม และ           
3. ซ่อม หมายถึง วิศวกรสังคมจะต้องลงไปซ่อมแซมสังคม เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าสังคมมีความเสียหาย
หรือเสื่อมสภาพให้กลับมามีสภาพที่ดีข้ึน 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี นอกเหนือจากการสอนคือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจึงมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรด้วยแนวทาง 
การพัฒนา “วิศวกรทางสังคม” ซึ่งมีความสอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. การส่งเสริม หมายถึง บัณฑิตจะต้องลงไปส่งเสริมหรือหนุนเสริมกลุ่มเป้าหมายในสังคม
ให้เกิดพลังปัญญา เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

2. สร้างและพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง บัณฑิตจะต้องลงไปสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งดี ๆ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในสังคม  

3. การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา หมายถึง บัณฑิตสังคมจะต้องลงไปซ่อมแซมสังคมและ
สร้าง มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนให้สังคมมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพให้กลับมามีสภาพที่ดีข้ึน 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้หลักสูตรอ่ืนมาเลือก 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน เพ่ือให้ได้

เนื้อหาความรู้และทักษะทางสังคมศาสตร์ตามความต้องการของหลักสูตร 
13.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การใช้ การประเมิน การปรับปรุง 

หลักสูตร การติดตามผลบัณฑิต เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ

วิชาชีพเป็นระยะเพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
13.3.4 การพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
บัณฑิตสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเป็นผู้น าปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการพัฒนาอย่างมี

คุณธรรมด้วยการใช้เทคนิควิทยาแบบสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

1.2  ความส าคัญ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38  แห่ง ทั่วประเทศไทยมีศักยภาพทางวิชาการระดับสูงและ

หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้น าท้องถิ่นที่รอบรู้ทุกมิติของท้องถิ่น และได้ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏจากทั่วประเทศ จึงเห็นถึงความส าคัญของภารกิจในการผลิตบัณฑิตเพ่ือบุคลากรด้านการพัฒนา           
ที่มีความสามารถมีองค์ความรู้มาปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ (Creativity) ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีความเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่จ าเป็นต้องใช้
บุคลากรสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เป็นหลักสูตรปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตร
มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นไทยเพ่ือยกระดับคุณวุฒิ คุณภาพ
และคุณธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชปรารภและพระราชประสงค์ของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประเด็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง ตลอดจนถึง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 8 ประเด็น การขอ
เสนอปรับปรุงหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจึงเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่ง        
การผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกิดนักสังคมศาสตร์รุ่นใหม่อันจะ
เป็นก าลังส าคัญแก่ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรได้ส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ผลการส ารวจระบุว่ามีความต้องการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จึงได้พิจารณาถึง
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกท่ีสามารถสร้างบัณฑิตที่บูรณาการศาสตร์ทางสังคมศาสตร์
และการพัฒนาที่มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศในขณะนี้ 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เห็นถึง
ความส าคัญของภารกิจ ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรพัฒนา       
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรสาขาวิชานี้เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นและยังเป็นพ้ืนฐานสู่การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
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1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้น าทางสังคมที่มีคุณธรรมมีจิตวิญญาณรักและ

ร่วมงานกับประชาชนได้ดี 
1.3.2 เพ่ือผลิตนักสังคมศาสตร์ที่สามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการส าหรับ

จัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
1.3.3  เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย    

ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. แผนการปรับปรุง 
 

แผนการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานใหม่ตามที่ อว. 
ก าหนดในระดับ ปริญญา
ตรี สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับปริญญาตรีสาขานุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง/             
ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
สถานประกอบการ และสังคมทั้งใน
ระดับภาครัฐและท้องถิ่น  

-รายงานผลการประเมิน              
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ 
และความสามารถ    ในการ
ท างานทั้งในระดับภาครัฐ
และท้องถิ่น 

- แผนการส่งเสริม              
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เพ่ิมพูนทักษะและความรู้แก่
คณาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่                
สนับ สนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- ผลการประเมินการมี             
ส่วนร่วมของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพ การเรียน            
การสอน กิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2565 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ 
 2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยม 

รวมถึงกลุ่มสังคมที่มีลักษณะแตกต่างจากเดิม 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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 2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 40 

รวม 20 40 60 80 80 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. ค่าลงทะเบียน 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,492,280 

28,000 
 

460,000 
 

50,000 

 
2,616,984 

56,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,747,738 

84,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,885,125 
112,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
3,029,381 
112,000 

 
460,000 

 
200,000 

รวมรายรับ 3,830,280 4,832,894 5,841,738 6,857,125 7,001,381 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร 2,492,280 2,616,894 2,747,738 2,885,125 3,029,381 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
4,800 
81,165 
28,000 
72,000 

 
4,800 

162,230 
56,000 
72,000 

 
4,800 

243,495 
84,000 
72,000 

 
4,800 

324,660 
112,000 
72,000 

 
4,800 

329,660 
112,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 

- 

 
460,000 

- 

 
460,000 

- 

 
460,000 

- 

 
460,000 

- 
4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
70,000 
35,000 

 
70,000 
35,000 

 
70,000 
35,000 

 
70,000 
35,000 

 
70,000 
35,000 

รวมรายจ่าย 3,243,245 3,476,924 3,717,033 3,963,585 4,112,841 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 33,060  บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 84 หน่วยกิต 
      2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 

                  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก  24 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD101 หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Principles of Anthropology  
HSD102 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Principles of Sociology  
HSD105 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Principle of Political Sciences and Jurisprudence  
HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Economic System  
HSD112 ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Social Sciences Theory and Development  
HSD115 จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Developmental Psychology for Development  
HSD205 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 Study for Development According to Royal Initative  
HSD224 ทัศนคติ จริยธรรมและพฤติกรรมทางสังคม  3(3-0-6) 
 Attitude, Moral and Social Behaviors  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD232   การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Development  Administration  
HSD235 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Reading in Social  Sciences for Development  
HSD304 นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม 3(3-0-6) 
 Social Policy and Social Welfare Management  
HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Theory and Strategy for Development  
HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Social Sciences  
HSD307 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัย 

ทางสังคมศาสตร์ 
3(2-2-5) 

 Statistics and Computer for Social Research  
HSD329 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Civics and Social Responsibility  
HSD401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Family for Development  
HSD404 การศึกษาเอกเทศ 3(1-4-4) 
 Independent Study  
HSD405 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Seminar of Social Sciences for Development  
HSD424 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 Strategic Management for Society  
HSD425 โครงการเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Projects for Development  
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2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                    ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  หรือ 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้รวมกัน          
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                    1) กลุ่มวิชาการพัฒนาของภาครัฐและท้องถิ่น 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD106 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
  Theory and Behavior Organization  
HSD113         การเมืองไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Thai Politics  
HSD114 ประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย 3(3-0-6) 
 History of Thai Development  
HSD211 การบริหารงานคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Finance Administration  
HSD212          นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
 Public Policy and Planning  
HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Principle of Administrative Laws for Development  
HSD227 การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Public Administration and Development  
HSD228  การพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Development of Public Organization    
HSD229  ประชาธิปไตยกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Democracy  and  Development    
HSD231 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Communication for Development  
HSD233 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 Principles of Civil and Commercial Law  
HSD234 หลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Principle of Criminal Law  
HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Human Resource Administration  
HSD320 การเมืองระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

International Politics in Southeast Asia      
 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HSD331 

 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
3(3-0-6) 

 Principle of Criminal Procedure Law  
HSD332  หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 
 Principle of Evidence Law  
HSD333 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Government and Administration  
HSD408 การจัดการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Conflict Management  
HSD411 การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Knowledge Management for Development  
HSD423 ประเด็นคัดสรรทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Selected  Topics in Social Sciences 

 
 

 2) กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
    
HSD104 การศึกษาชุมชนเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
 Community Study for Management  
HSD110 พลวัตทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
 Social Dynamic in Globalization  
HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Social and Cultural Change  
HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
 Urban and Rural Development  
HSD226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Development  
HSD230 สถาบันครอบครัวและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Family Institution and Human Security  
HSD301 ภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Wisdom  
HSD303 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Development  
HSD312 การพัฒนาเยาวชน 3(2-2-5) 
 Juvenile Development  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HSD323 

 
หลักกฎหมายครอบครัวเพ่ือการพัฒนา 

 
3(3-0-6) 

 Principles of Family Law for Development  
HSD324 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Psychological of Personality and Developmental 

Adjustment 
 

HSD326 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Social Psychology and Development  
HSD327         วิกฤตทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Crisis  
HSD328 การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Community Analysis and Development  
HSD330 เพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Gender, Sexuality, and Development  
HSD403 การพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส 3(2-2-5) 
 The Disadvantaged Group Development  
HSD414 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Principle Law of Juvenile for Development  
HSD421 สุขภาวะเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Health for Development  
HSD422 สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Community Health and Development  
HSD426 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Aging and Development  
HSD429 ผู้ประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Entreprenuer  
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2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HSD427 การเตรียมสหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in  

Social Sciences for Development 
HSD428  สหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640) 
 Cooperative Education in Social Sciences for 

Development 
 

 

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD418 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์เพ่ือ                

การพัฒนา 
2(90) 

 Preparation for Professional Experience in  
Social Sciences for Development 

 

HSD419 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 5(450) 
 Field Experience in Social Sciences for 

Development 
 

UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่                        7(640) 
 Building and Expanding Start Up ’s Performance  
   

                 2.2.3) กลุ่มโครงงานพิเศษ  
  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD420 โครงงานพิเศษสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 6(640) 
 Special Project of Social Sciences for 

Development 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า             30 หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า              45 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต *** 

 
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 
     ชื่อย่อ  :  อ.ศศ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Associate of Arts (Social Sciences for Development) 
    ชื่อย่อ :  A.A. (Social Sciences for Development) 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
          HSD หมู่วิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา               
          VGE  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 UBI    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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3.1.4  การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ HSD101 หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(วิชาบังคบั) HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 HSD115 จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 HSD205 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ HSD102 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) HSD112 ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 HSD105 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3(2-2-5) 
 HSD224 ทัศนคติ จริยธรรมและพฤติกรรมทางสังคม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HSD401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HSD333 
 

HSD230 

การบริหารและการปกครองท้องถิ่น    
หรือ 
สถาบันครอบครัว และความมั่นคงของมนุษย์ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
HSD227 

 
HSD326 

การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนา     
หรือ 
จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HSD235 
 

HSD304 
HSD232 

การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์เพื่อ            
การพัฒนา 
นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม 
การบริหารการพัฒนา      

3(3-0-6) 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HSD233 
 

HSD422 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
หรือ 
สุขภาวะชุมชนเพ่ือการพัฒนา 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ HSD305 ทฤษฏีและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HSD212 
 

HSD328 

นโยบายสาธารณะและการวางแผน     
หรือ 
การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 HSD234 

 
HSD301 

หลักกฎหมายอาญา 
หรือ 
ภูมิปัญญาไทย 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 16 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ) 

HSD307 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 HSD424 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสังคม 3(2-2-5) 
 HSD405 

HSD329 
การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HSD220 
 

HSD303 

หลักกฎหมายปกครองเพ่ือการพัฒนา    
หรือ 
การพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ HSD425 โครงการเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) HSD404 การศึกษาเอกเทศ 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HSD317 
 

HSD426 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   
หรือ 
ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
HSD211 

 
HSD206 

การบริหารงานคลังสาธารณะ   
 หรือ 
การพัฒนาเมืองและชนบท    

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HSD427 
 
 

HSD418 

การเตรียมสหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพ่ือ                  
การพัฒนา   
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา 

1(45) 
 
 

2(90) 

รวมหน่วยกิต 
13 หรือ 

14 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HSD428 ฝึกสหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   
หรือ  

6(640) 

 HSD419 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนา    

5(450) 
 

  หรือ  
 HSD420 โครงการพิเศษสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 6(640) 
  หรือ  
 UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ 

การใหม ่                       
7(640) 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5 
หรือ 7  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD101 หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น                                                       3(3-0-6) 
 Basic Principles of Anthropology  

 ศึกษาขอบเขตและเนื้อหาสาระของวิชามานุษยวิทยา ความสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
อ่ืน ๆ และแขนงต่าง ๆ ของวิชามานุษยวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย์และความแตกต่างทั้งทางด้าน
กายภาพและวัฒนธรรม การแบ่งยุคความเจริญและการด ารงชีวิตของมนุษย์  
   
HSD102 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น                                                         3(3-0-6) 
 Basic Principles of Sociology  
                      ศึกษาขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา ความเป็นมาของสังคมวิทยา ทฤษฎี
สังคมวิทยา แนวความคิดทางสังคมวิทยา พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชน
และสถาบันทางสังคม  การเสียระเบียบทางสังคม 
   
HSD104 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ                                                 3(2-2-5) 
 Community Study for Management  

 ศึกษาความหมาย การใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชน  เทคนิคการศึกษาชุมชน 
การใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน การศึกษาปัญหาชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนตามวงจร                 
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข (PDCA) ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชน 
   
HSD105 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์                                                    3(2-2-5) 
 Principle of Political Sciences and Jurisprudence  

 ศึกษาความส าคัญ ขอบข่าย และความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง 
ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง ศาลและกระบวนการยุติธรรม การจัดท า การใช้ การยกเลิก และ       
การตีความกฎหมาย 
   
HSD106 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ                                                     3(3-0-6) 
 Theory and Behavior Organization  

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การ องค์ประกอบการศึกษาพฤติกรรมองค์การในระดับต่าง ๆ ทั้ง บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
แรงจูงใจในการท างาน การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ รวมทั้งความสัมพันธ์ของทฤษฎีองค์การและ
พฤติกรรมองค์การและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HSD110 พลวัตทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Social Dynamic in Globalization  

 ศึกษาพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และการพัฒนา
ประเทศไทย การวิเคราะห์สภาวการณ์ ปัจจุบันของสังคมโลก ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง           
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย 

 
HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย                           3(3-0-6) 
 Thai Economic System  

วิวัฒนาการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบัน 
   
HSD112 ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Social Sciences Theory and Development  
                       ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี รวมไปถึงการบูรณาการแนวความคิดและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ส านักต่าง ๆ กับการพัฒนาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันทั้งกระแสหลักและ
ทางเลือก รวมถึงผลของการพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา 
   
HSD113 การเมืองไทยสมัยใหม่   3(3-0-6) 
 Modern Thai Politics  

 ศึกษาการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน 
วิเคราะห์สภาพทางการเมืองแต่ละยุค สาเหตุ และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยต่าง  ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการเมืองไทย 
   
HSD114 ประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย                                     3(3-0-6) 
 History of Thai Development  

 ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศไทย หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ระบบทุนนิยมโลก โลกทัศน์ในการพัฒนาประเทศของชนชั้นน าไทย แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมฉบับต่าง ๆ กระบวนการพัฒนา อุปสรรคและปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนา
ของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HSD115 

 
จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพัฒนา 

 
3(3-0-6) 

 Developmental Psychology for Development  
 ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแต่ระยะก่อนเกิด

จนถึงวัยสูงอายุ เน้นความส าคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้นพัฒนาการ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมแก่พัฒนาการของแต่ละช่วง
วัย และการส่งเสริมให้บรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน 
   
HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                                     3(3-0-6) 
 Social and Cultural Change     

 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิดทฤษฎี          
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ ปรากฏการณ์ทางสังคมภายใต้กระแส             
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมาเป็นกรณีศึกษา 

 
HSD205 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ                               3(3-0-6) 
 Study for Development According to Royal Initiative  

 ศึกษาความคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  พร้อมกับการประยุกต์ใช้ความคิดและหลักปรัชญาเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์โครงการพระราชด าริ          
ในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม 
   
HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท                                                      3(3-0-6) 
 Urban and Rural Development  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการ และรูปแบบการพัฒนาเมืองและชนบทในบริบท        
ต่าง ๆ โดยมีสาระส าคัญที่เน้นคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยที่ดีในชุมชนเป็นเป้าหมายร่วม พลวัตและ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและสังคมชนบท อนาคตทิศทาง การบริหารและยุทธศาสตร์            
การพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท 
   
HSD211 การบริหารงานคลังสาธารณะ                                              3(3-0-6) 
 Public Finance Administration  
                       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานของการบริหารการคลังภาครัฐ และ               
การคลังท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ รายรับของรัฐบาล ภาษีอากร รายจ่าย
ของรัฐบาล หนี้สาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน การใช้นโยบายการคลังเพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการคลังของไทย   
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HSD212 

 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน         

 
3(3-0-6) 

 Public Policy and Planning  
                       ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน กระบวนการนโยบายสาธารณะ อันได้แก่ การก าหนดนโยบาย การแปลงนโยบาย           
สู่การวางแผน การน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบาย  รวมทั้งการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะของไทยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
   
HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพื่อการพัฒนา             3(3-0-6) 
 Principle of Administrative Laws for Development  
                       ศึกษาประวัติ แนวความคิด และลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ความเกี่ยวพันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองคดีปกครอง และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง รวมไปถึงหลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   
HSD224 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม                                  3(3-0-6) 
 Attitude, Moral and Social Behaviors  
                       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะ
ทัศนคติ ค่านิยม และจริยธรรม ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้าง วิเคราะห์ปัญหาทางสังคม ตัวแบบ              
ต่าง ๆ ในการปลูกฝังทางสังคม แนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางสังคมและจริยธรรม 
 
HSD226 

 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

 
3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy and Development  
                       ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ ความเป็นมา เป้าหมายหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 
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HSD227 การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Public Administration and Development  
                       ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการ
ของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพล             
ต่อการบริหารราชการของไทย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย  
การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
   
HSD228 การพัฒนาองค์การภาครัฐ                    3(3-0-6) 
 Development of Public Organization  
                       ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ โดยเน้นที่การบริหารงาน        
เชิงพฤติกรรมศาสตร์ องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ เทคนิควิธีการพัฒนาองค์การ  
การตรวจ และวินิจฉัยปัญหาขององค์การ ปัญหาของการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะองค์การภาครัฐ 
   
HSD229 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา                                                    3(3-0-6) 
 Democracy and Development   
                       ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยไทย กับการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทย ในด้านแนวคิด กระบวนการ สถาบัน และความขัดแย้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต 
   
HSD230 สถาบันครอบครัวและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Family Institution and Human Security  

 ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ศึกษาผลของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีต่อความเป็นอยู่และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก ปัญหาที่
เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันครอบครัว รวมทั้งบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวชนบทและ
ครอบครัวเมืองในยุคหลังสมัยใหม่ 
 
HSD231 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา                                                       3(2-2-5) 
 Communication for Development  
                       ศึกษากระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบและปัญหาของการสื่อสาร วิเคราะห์
บทบาทของสื่อในปัจจุบัน การเลือกใช้สื่อด้านวารสารศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้รับสาร และการเลือกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์การพัฒนา   
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HSD232 การบริหารการพัฒนา                                                           3(3-0-6) 
 Development Administration   
                       ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา กระบวนและแนวทาง              
การบริหารการพัฒนาของไทย โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารใน          
การพัฒนาประเทศ  รวมถึงสภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  
   
HSD233 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                3(3-0-6) 
 Principle of Civil and Commercial Law  
                      ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
บรรพ 1-6 
   
HSD234 หลักกฎหมายอาญา                                                             3(3-0-6) 
 Principle of Criminal Law  
                       ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคท่ัวไป และภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
รวมไปถึงความผิดลหุโทษ 
   
HSD235 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                             3(3-0-6) 
 Reading in Social Sciences for Development  
                       ศึกษาแนวทางในการอ่าน วิ เคราะห์ และตีความงานเขียนทางสังคมศาสตร์         
เพ่ือการพัฒนา ฝึกเขียนย่อความ เรียงความ อภิปรายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนา 
   
HSD301 ภูมิปัญญาไทย                                 3(3-0-6) 
 Thai Wisdom  
                        ศึกษาความหมาย แนวคิด ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ของ      
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาไทย 
   
HSD303 การพัฒนาสังคม                                                                  3(3-0-6) 
 Social Development  
                       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่างๆ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม           
การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง ยกตัวอย่างนโยบายและหรือโครงการที่มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาสังคม 
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HSD304 นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม                                     3(3-0-6) 
 Social Policy and Social Welfare Management  
                       ศึกษาแนวคิด หลักการ นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสังคมและการจัดการสวัสดิการ
สังคมของประเทศพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนา  ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมและแนวทาง                
การแก้ไข 
   
HSD305 ทฤษฏีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา                                          3(3-0-6) 
 Theory and Strategy for Development  
                       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก แนวคิดทวนกระแส และแนวคิด
ทางเลือกในการพัฒนา รวมทั้งหลักการ แนวคิด และรูปแบบยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
การแปลงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ 
 
HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Social Sciences  
                       ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใชเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีความรู้ในองค์ประกอบ
ของกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่น การก าหนดปัญหาวิจัย การก าหนดกรอบแนวคิด                       
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย เป็นต้น เพ่ือการพัฒนา และเรียนรู้
จรรยาบรรณ จริยธรรมของนักวิจัย 
   
HSD307 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์             
3(2-2-5) 

 Statistics and Computer for Social Research  
                       ศึกษากระบวนการทางสถิติและการเลือกสถิติที่เหมาะสม เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การหาค่ากลาง การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการอภิปรายผลอย่าง
เหมาะสม 
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HSD312 การพัฒนาเยาวชน                                                               3(2-2-5) 
 Juvenile Development  
                       ศึกษาแนวคิด และความส าคัญของการพัฒนาเยาวชน จิตวิทยาวัยรุ่น ปัญหา
เยาวชน และผลกระทบของปัญหาต่อสังคม วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการจัดสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความต้องการของเยาวชน และ           
การแก้ปัญหาเยาวชน บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเยาวชน กิจกรรมเยาวชน
ที่ควรส่งเสริมในครอบครัว สถาบันการศึกษาและชุมชน 
   
HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                             3(3-0-6) 
 Public Human Resource Administration  
                       ศึกษาปรัชญา และแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดนโยบาย        
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน 
และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
งาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล            
การปฏิบัติงาน การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย 
   
HSD320 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 International Politics in Southeast Asia  
                        ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อรูปแบบ
ของการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค 
   
HSD323 หลักกฎหมายครอบครัวเพื่อการพัฒนา                                          3(3-0-6) 
 Principle of Family Laws for Development  
                       ศึกษาหลักกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
ครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD324 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อการพัฒนา                          3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Developmental Adjustment 
                        ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่มีปัญหา การป้องกันแก้ไขพฤติกรรมที่มี
ปัญหาต่อการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ สาเหตุที่ท าให้คนต้องปรับตัว และวิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ ของ
คนในสังคม และงานวิจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพในส่วนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคมสู่การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีบุคลิกภาพไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม     
 
HSD326 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Social Psychology and Development  
                       ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และพลวัตกลุ่ม ประเภทของ
กลุ่ม ความกลมเกลียวและความขัดแย้งในกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มต่อการพัฒนาบุคคลและสังคม 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มในบริบทที่หลากหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวทางการวิจัยในอนาคต 
   
HSD327 วิกฤตทางสังคม                                                                   3(3-0-6) 
 Social Crisis  
                      แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยปัญหาสังคมการวิเคราะห์พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ
ศึกษาสถานการณ์ทางสังคมที่รุนแรงวิเคราะห์ปัญหาสังคม   ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
 
HSD328 การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Community Analysis and Development  
                       ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวิเคราะห์จากเอกสารและ           
การวิเคราะห์ภาคสนาม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน ปัจจัยที่เป็นสาเหตุวิธีการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน 
   
HSD329 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                                          3(3-0-6) 
 Civics  and  Social  Responsibility  
                       ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
ตลอดจนการเรียนรู้แนวคิดและหลักการสร้างจิตส านึกที่ดีเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม การสร้างคุณค่าร่วม และความผูกพันต่อสังคม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD330 เพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Gender, Sexuality and Development  
                       พัฒนาการของขบวนการและแนวความคิดเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ และ
ความหลากหลายทางเพศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ เชิงอ านาจระหว่างเพศ แนวความคิดและ       
แนวทางการพัฒนาความเสมอภาคทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
   
HSD331 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       3(3-0-6) 
 Principle of Criminal Procedure Law  
                       ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
   
HSD332 หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน         3(3-0-6) 
 Principle of Evidence Law  
  ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 
   
HSD333 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Government and Administration  
                       ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น            
การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหาร แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น
กับประชาชน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยใน
อนาคต 
   
HSD401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว                                  3(3-0-6) 
 Quality of Life and Family for Development  
                       ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะประชากรในสังคมไทย ศึกษาและท าความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่         
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย และการประกอบอาชีพ ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ครอบครัวที่เข้มแข็งโดยอาศัยเทคนิควิธีการในการพัฒนา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD403 การพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส                                                    3(2-2-5) 
 The Disadvantaged Group Development  
                       ศึกษาแนวคิด และความส าคัญในการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะด้อยโอกาสและการเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นผู้ด้อยโอกาส 
จิตวิทยาในการท างานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หลักการและกระบวนการในการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาแก่ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   
HSD404 การศึกษาเอกเทศ                                                                 3(1-4-4) 
 Independent Study  
                       เลือกประเด็นปัญหาหรือเรื่องศึกษาที่ เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ตามความสนใจ          
ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
HSD405 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                                  3(2-2-5) 
 Seminar of Social Sciences for Development 
                       การศึกษาค้นคว้าประเด็นการพัฒนาจากกรณีศึกษาที่สนใจ เพ่ือบูรณาการความรู้
แบบสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาโดยน าเสนอผ่านการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบ 
 
HSD408 การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม 

Social conflict management 
3(3-0-6) 

 
                       ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางสังคม กระบวนการทางสังคม
พฤติกรรมกลุ่มชน ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม ผลกระทบจากความขัดแย้งทางสังคม 
วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งในทางสังคม ศึกษาการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การท าประชาพิจารณ์ เพ่ือมุ่งสร้างสันติและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
   
HSD411 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา                                               3(3-0-6) 
 Knowledge Management for Development 
                      ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและประเภทของความรู้ ระบบการจัดการ
ความรู้ การสร้าง การแสวงหา และการบันทึกความรู้ แนวทางการรวบรวมและการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างความรู้ภายในและภายนอกตัวบุคคล การประมวลและสร้างระบบคลังความรู้ การทดสอบ
ระบบและการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความรู้ 
   
   
   



33 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD414 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Principle Law of Juvenile for Development  
                      ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก               
หลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก การด าเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เกี่ยว
ที่เก่ียวกับเด็ก รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   
HSD418 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์เพื่อ          

การพัฒนา  
2(90) 

 Preparation for  Professional Experience in Social 
Sciences for Development 

 

                       จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาศของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
 
HSD419 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา       5(450) 
 Field Experience in Social Sciences for 

Development 
รายวิชาบังคับก่อน : HSD418 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                         วิชาชีพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 

                       จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 
HSD420 โครงงานพิเศษสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640) 
 Special Project of Social Sciences for 

Development 
 

                       การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจภายใต้
การควบคุมดูแลจากอาจารย์ประจ าโปรแกรมและในการอภิปรายร่วมกัน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD421 สุขภาวะเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Health for Development  
                       ศึกษาแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับสุขภาวะ การนิยามและดัชนีชี้วัดของการพัฒนา           
ในมิติของสุขภาวะ ระบบสุขภาวะที่สัมพันธ์กับความแตกต่างหลากหลายในสังคม สุขภาวะและ
ทางเลือก ของการพัฒนา ศึกษาปัญหาสุขภาวะของคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก ผู้สูงวัย แรงงานผู้หญิง 
เป็นต้น 
   
HSD422 สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Community Health and Development  
                       แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา สุขภาวะชุมชน        
ในมิติต่าง ๆ นโยบายและการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาวะ ปัญหาการพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชน
ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน 
   
HSD423 ประเด็นคัดสรรทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Social Sciences  
                      ประเด็นทางสังคมที่มีความน่าสนใจ ข้อเท็จจริง แนวคิด  และงานศึกษาวิจัย
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ 
   
HSD424 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสังคม                                                 3(2-2-5) 
 Strategic Management for Society  
                       ศึกษาความหมายและความส าคัญของแผนกลยุทธ์ ตัวแบบในการวางแผน        
กลยุทธ์ แนวคิดและขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์  กระบวนการและเทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหา              
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเขียนแผน
กลยุทธ์และประเมินแผนกลยุทธ์โดยอาศัยข้อมูลจากท้องถิ่น 
   
HSD425 โครงการเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Projects for Development  
                       แนวทางในการก าหนดโครงการ หลักการส าคัญของการจัดการโครงการ วิธีการ
เขียนโครงการ เทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนและควบคุมโครงการ เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือ          
การพัฒนาและน าข้อเสนอไปปฏิบัติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HSD426 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา                                                          3(2-2-5) 
 Aging and Development  
                       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุ ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกับช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) การปรับตัว ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  สังคมสูงวัย และการเตรียมความพร้อมของบุคคลก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม สวัสดิการผู้สูงอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ บทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ 
   
HSD427 การเตรียมสหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in  

 Social Sciences for Development 
 

                       จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพ         
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
   
HSD428 สหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640) 
 Cooperative Education in Social Sciences for 

Development 
รายวิชาบังคับก่อน : HSD427 การเตรียมสหกิจศึกษา  
                         สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการท างานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้ 
 
 

HSD429 ผู้ประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Entrepreneur  

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางสังคมที่ดี หลักทฤษฎีและ
ปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ การออกแบบนวัตกรรม การบริหารจัดรูปแบบองค์กร ลักษณะของธุรกิจ
ของประเทศ โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเกิดความคิดริเริ่มของตนเองเพ่ือสร้าง
ผลบวก เพ่ือคืนแก่ชุมชนและสังคม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่           7(640) 
 Building and Expanding Start Up ’s Performance  
                       การฝึกปฏิบัติ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ การ
เขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท าธุรกิจเพ่ือสังคม การด าเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจนการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ในการบริหารจัดการธุรกิจ และแนะนาแนวทางการประกอบธุรกิจจากผู้ที่ มี
ประสบการณ ์
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
1 น.ส.นริศรา     

จริยะพันธุ์ 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
 
 
 
 

รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์)  
เกียรตินิยม 
ศศ.บ. 
(รัฐศาสตร์)   
เกียรตินิยม
อันดับ 1 

สถาบันบัณฑิต                     
พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2555 
 
 

 
 

2551 

9 9 9 9 

2 น.ส.               
วรรณลดา 
กันต์โฉม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (พัฒนา
สังคม) 
ศศ.บ. (พัฒนา
สังคม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
 

2550 

9 9 9 9 

3 น.ส.ปรียาภา  
เมืองนก 

อาจารย์ พช.ม. (พัฒนา
ชุมชน) 
ทล.บ. (เทคนิค
การพิมพ์) 

มหาวิทยาลัย    
ธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2558 
 

2554 

9 9 9 9 

4 น.ส.รวิธร  
ฐานัสสกุล 

อาจารย์ ศศ.ม.
(รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย             
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย            
เกษตรศาสตร์ 

2560 
 

2558 

9 9 9 9 

5 นาย               
เฉลิมพงษ์   
จันทร์สุขา 

อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนา
สังคมและ
มนุษย์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2558 
 
 

2556 

9 9 9 9 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
1 น.ส.นริศรา     

จริยะพันธุ์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 
 
 

รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ                  
การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
เกียรตินิยม 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

สถาบันบัณฑิต            
พัฒนบริหารศาสตร์, 
2555. 
 
มหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร์, 2551. 

9 9 9 9 

2 น.ส.              
วรรณลดา 
กันต์โฉม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 
2553. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2550. 

9 9 9 9 

3 น.ส.              
ปรียาภา  
เมืองนก 

อาจารย์ พช.ม. (พัฒนาชุมชน) 
 
ทล.บ. (เทคนิคการพิมพ์) 

มหาวิทยาลัย            
ธรรมศาสตร์, 2558. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2554. 

9 9 9 9 

4 น.ส.รวิธร  
ฐานัสสกุล 

อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย                 
เกษตรศาสตร์, 2560. 
มหาวิทยาลัย                  
เกษตรศาสตร์, 2558. 

9 9 9 9 

5 นาย                 
เฉลิมพงษ์   
จันทร์สุขา 

อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคมและ
มนุษย์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2558. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2556. 

9 9 9 9 

6 น.ส.วรนุช   
สิปิยารักษ์ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

สถาบันบัณฑิต               
พัฒนบริหารศาสตร์, 
2552. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2549. 

9 9 9 9 

7 น.ส.ปิยะ  
สงวนสิน 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (การจัดการ          
การพัฒนาสังคม)  
 
ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)  

สถาบันบัณฑิต                   
พัฒนบริหารศาสตร์, 
2543. 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2540. 

9 9 9 9 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
8 นาย 

ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การเมือง) 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ร.บ. (ทฤษฎีทาง 
รัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (บริหาร                  
งานบุคคล) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2559. 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2548. 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2540. 

9 9 9 9 

9 นายชัชพันธุ์ 
ยิ้มอ่อน 

อาจารย์ ร.ม. (การปกครอง)  
 
ศศ.บ. (ศาสนาและ
ปรัชญา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553. 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2549. 

9 9 9 9 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
1 นางพัชราภรณ์    

สุวรรณกูฏ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
 
อ.บ. (ภูมิศาสตร์-
ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา                       
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะ
เป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา แทน 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยี
เพ่ือการใช้งานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิง
และคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2 -3 คน และมีรายงาน 
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้น
การสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรม
และการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างาน
หลักของโปรแกรม และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีจิตสาธารณะ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

1.2 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  จัดให้มีรายวิชาที่เน้นกระบวนการวิจัย ส่งเสริม
การจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    
     2)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     3) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
   4) มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาและมีภาวะผู้น า 
   5) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) การเป็นแบบอย่าง 
     2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
     3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
     4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
     2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
     3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (Plagiarism)   
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
   3) มีความรู้ในเชิงบูรณาการศาสตร์ และการปรับประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เพ่ือ 
การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม 
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   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
       ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ

ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ

ภาคสนาม     และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) กิจกรรมการโต้วาที 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
3)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4) สามารถแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีมีทักษะ

ในการสื่อสาร 
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   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
     1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
     3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
     4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ      
 1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง    
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3) มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม  
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ   
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า PowerPoint การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
     3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ   
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
     2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
     3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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45 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1. HSD101 หลักมานษุยวิทยาเบือ้งต้น                   
2. HSD102 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น                   
3. HSD104 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ                   
4. HSD105 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์                   
5. HSD106 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมองค์การ                   
6. HSD110 พลวัตทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน ์                   
7. HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย                   
8. HSD112 ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา                   
9. HSD113 การเมืองไทยสมัยใหม ่                   
10. HSD114 ประวัติศาสตร์การพัฒนาของ           

ประเทศไทย 
        

 
         

11. HSD115 จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพัฒนา                                                       
12. HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
        

 
         

13. HSD205 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตาม             
แนวพระราชด าริ 

         
         

14. HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท                   
15. HSD211 หลักการบริหารงานคลังสาธารณะ                   
16. HSD212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                   
17. HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพือ่การพัฒนา                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

18. HSD224 ทัศนคติ จริยธรรมและพฤติกรรมทาง
สังคม 

         
         

19. HSD226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา                   

20. HSD227 การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนา                   
21. HSD228 การพัฒนาองค์การภาครัฐ                   
22. HSD229 ประชาธปิไตยกับการพัฒนา                   
23. HSD230 สถาบันครอบครัว และความมั่นคงของ

มนุษย ์
        

 
         

24. HSD231 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา                   
25. HSD232 การบริหารการพัฒนา                   
26. HSD233 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                   
27. HSD234 หลักกฎหมายอาญา                   
28. HSD235 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา 
        

 
         

29. HSD301 ภูมิปัญญาไทย                   
30. HSD303 การพัฒนาสังคม                   
31. HSD304 นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการ

สังคม 
        

 
         

32. HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา                   
33. HSD306 ระเบียบวธิีวจิัยทางสังคมศาสตร์                   
34. HSD307 สถิติและการใช้คอมพวิเตอร์ส าหรับ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

35. HSD312 การพัฒนาเยาวชน                   
36. HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                   
37. HSD320 การเมืองระหวา่งประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
                  

38. HSD323 หลักกฎหมายครอบครัวเพื่อการพัฒนา                   
39. HSD324 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อ

การพัฒนา 
                  

40. HSD326 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา                   
41. HSD327 วิกฤตทางสังคม                   
42. HSD328 การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา                   
43. HSD329 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                   
44. HSD330 เพศภาวะ เพศวิถกีับการพัฒนา                   
45. HSD331 หลักกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา                   
46. HSD332 หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน                   
47. HSD333 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น                   
48. HSD401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบคุคลและ

ครอบครัว 
        

 
         

49. HSD403 การพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส                   
50. HSD404 การศึกษาเอกเทศ                   
51. HSD405 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อ          

การพัฒนา 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

52. HSD408 การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง     
ทางสังคม                                                                                                                         

        
 

         

53. HSD411 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา                   
54. HSD414 หลักกฎหมายเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน

เพื่อการพัฒนา 
        

 
         

55. HSD418 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

                  

56. HSD419 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

                  

57. HSD420 โครงงานพิเศษสังคมศาสตร์เพื่อ            
การพัฒนา 

                  

58. HSD421 สุขภาวะเพื่อการพัฒนามนุษย ์                   
59. HSD422 สุขภาวะชุมชนกบัการพัฒนา                   
60. HSD423 ประเด็นคัดสรรทางสังคมศาสตร์                   
61. HSD424 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่สังคม                   
62. HSD425 โครงการเพื่อการพัฒนา                   
63. HSD426 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา                   
64. HSD427 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา 
                  

65. HSD428 สหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อ               
การพัฒนา 

                  

66. HSD428 ผู้ประกอบการทางสังคม                   
67. UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการใหม ่
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล          
การเรียนรู้และรายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการส ารวจ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลส ารวจที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน โดยการส ารวจอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
      หลักสูตรได้มีความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว โดยหลักสูตรมี            
ความต้องการให้บัณฑิตที่เป็นวิศวกรทางสังคม ที่ใช้ความรู้ข้ามสาขาวิชา (Transdisciprinary) เพ่ือ
สร้างสังคมให้เกิดธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์การเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี
การศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ทักษะเก็บข้อมูล ทักษะการจัดเวทีประชาคม 
2 เข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาชุมชน และท้องถิ่น 
3 เข้าถึง แสวงหาแนวทางร่วมมือ (Collaborative) ในชุมชนและท้องถิ่น 
4 พัฒนาผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และผลการเรียนรู้ที่ เป็น            

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based Collaborative) 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวน 126 หน่วยกิต ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดปฐมนิเทศ หรือการให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ  
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น  
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบ         
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 

จัดให้มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล 
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล        
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์         
การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน        
ที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
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  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน        
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนิน 
งานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
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   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล        
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1) ก าหนดผู้สอน 
    2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3-4 
    3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
    4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี
    5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
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    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน        
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมของกายภาพและความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

   คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น           
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง 
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1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
2 ห้องปฏิบัติการสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 1 ห้อง 
3 ห้องเรียน 15 ห้อง 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 
1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือ         
การพัฒนากว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง 
และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน          
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 

  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน         
การเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน          
การสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา          
(ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )         
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน         
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิตที่ มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร         

และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าวิท ย าลัย ร าช ภัฏ ว ไล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิ ตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่             
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึ กษาแบบนานาชาติ  (International Education) เป็ นการจั ด 
การศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีปริญญาที่  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา 

ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่ เต็มเวลาให้ใช้ เวลา
การศึกษา ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
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22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ าชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นั กศึ กษาเต็ ม เวลา  หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี ก ารลงทะเบี ยน เรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ให้
ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาค
การศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 
9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วย
กิตในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
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26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลั กสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
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32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ
เงนิค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 
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ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศกึษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี         

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 .2 .3  ได้ ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 

51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้ 

51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไมใ่ช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่  ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
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53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและ         
การยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรื อทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็ มเวลาให้ น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็ น             
ภาคการศึกษาด้วย 
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ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
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กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 ส ามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
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64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      
แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2561 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6    
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จงัหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557  

ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้ งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี          
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 7 ให้เพ่ิมข้อ 18.13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ 8 ให้เพ่ิมข้อ 23/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี          
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 10 ให้เพ่ิมข้อ 24/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกต ิ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นั กศึกษาที่ มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.3  นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้ น  หรือหลักสู ตร อ่ืนๆ ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ครบ
โครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ 13 ให้เพ่ิมข้อ 26/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 
 “ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียม  
สหกิจศึกษาหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
ได้” 
 ข้อ 15 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูต รอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ 17 ให้เพ่ิมข้อ 46/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้   

“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ 18 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี              
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ 19 ให้เพ่ิมข้อ 61/1  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ข้อ 61/1 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี              
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ 21 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี             
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“ข้อ 63.3.4 การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ                
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2562 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี    
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี        
พ.ศ. 2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือ
หลักสูตรเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยน
หลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร  
   ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  
   ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education  
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559  
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และ ท าโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching)           
ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ 
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บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะ และความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และส านึกใน
ความเป็นไทย ส าหรับ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัด
ประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า            
ยังขาดการฝึกทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควร ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท า
เป็นเอกสาร  สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  
  1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น  
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ  
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ 
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน  
   2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด า เนินชีวิตตาม         
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ 
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกงของส านักงานป้องกัน และปราบปราม            
การ ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  
  3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลง เพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต  
  4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชา                            
ในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึง
ระดับความยากง่าย เพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัว
อักษรน าหน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษา
ทั่วไป จึงได้ปรับรหัสรายวิชาใหม่   ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม  
  5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้              
5 ด้าน  ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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  หลังจากที่ ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า จึงเห็นควร 
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมี
มติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยเหตุผล  
  1. เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องปรับจ านวนหน่วยกิต          
ทุกรายวิชา เป็น 3 หน่วยกิต ทั้ง 10 รายวิชา รวมเป็นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
 2. เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ พัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ          
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพ่ือการด าเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพต่อไป ในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และส านึกในความเป็นไทย 
ให้นักศึกษา ได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    4.1 ปรัชญา  
          เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก  
     4.2 วัตถุประสงค์  
           วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
           4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จัก
ท้องถิ่น รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
           4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
           4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
การน าเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  
           4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม  
 
5. ก าหนดการเปิดสอน  
    เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
เป็นต้นไป  
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6. อาจารย์ผู้สอน  
    อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ  ที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา  โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project 
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส า เร็จไปเป็นบัณฑิต ที่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  จะต้อง
ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 
7. นักศึกษา  
    นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2564 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง            
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา  
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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  8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                 30 หน่วยกิต  
  8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้  
                8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร       9 หน่วยกิต  
                        VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5)  
                                    Critical Thai Language for Communication  
               VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก                          3(2-2-5) 
                                    English for Global Communication 
      VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต         3(2-2-5) 
                                    English for Life-long Learning Skills Development 
 
                8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12 หน่วยกิต 
                        VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                                                3(2-2-5) 

                        To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties                                     
                        the Kings 
    VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                       3(2-2-5) 
                        Information Literacy Skills 
             VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                      3(2-2-5) 
                        Change of the New Normal for Sustainable Development 
             VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                    3(2-2-5) 
                        VRU Spiritual Identity 
             

                8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                   9 หน่วยกิต 
                        VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                   3(2-2-5) 

                        Scientific Thinking and Developing Innovation 
             VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                            3(2-2-5) 
                         Health Promotion for Quality of Life 
             VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                                           3(2-2-5) 
                         Digital Transformation 
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 8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
 
รหัสวิชา ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท          3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

  พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

  Biographies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His 
Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, royal talents, the Ten 
Virtues of the King, royal working principles, royal activities, the development of 
human resources, natural resources and environment, royal initiative projects, and 
the Philosophy of Sufficiency Economy. 
 
VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 

  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง  การพูด การอ่าน           
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร                
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
    The significance of Thai for communication is to improve listening, 
speaking, reading and writing skills. Besides, Finding main idea, describing, translating, 
considering texts, presenting by speaking critically and using academic integrated 
media in real-life situations are also improved. 
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รหัสวิชา ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
 
VGE111    ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                          3(2-2-5) 

  Information Literacy Skills 
     ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต        

ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ       
การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ        
กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์  และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ การเรียบเรียง และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่างมี
จริยธรรม 
      Information literacy skills in at graduate level and lifelong learning 
skills enhancement include; information literacy skills development process, 
analyzing the need for information, selecting sources of information and information 
resources, search tools information resources, search strategies information, 
information analysis and synthesis, evaluation of information values, information 
composition and presentation in the form of academic work that is standard and 
ethical. 
 
VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก        3(2-2-5) 
   English for Global Communication 

   ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์ 
และหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อ
สินค้า และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล 
   Practice and develop English communication skills focusing on 
listening and speaking in various situations and topics including campus life, travel, 
free time, social media, shopping and entertainment in both Thai and international 
social contexts. Analyze the cross-cultural differences that result in effective English 
communication.  
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รหัสวิชา ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
 
VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   3(2-2-5) 
   English for Life-long Learning Skills Development 

   ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น
การอ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่าน
ข้อความจากลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยกัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ที่จ าเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ  ได้แก่          
การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การอ่านเร็วเพ่ือจับใจความ การกวาดสายตาเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ การหา
ค าอ้างถึงค าสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ  
              Practice and develop English for life-long learning skills focusing on 
reading texts from various sources such as printed and online media and reading 
different types of texts such as newspapers, magazines, emails, discussions on social 
media, and infographics. Develop essential reading strategies including using online 
dictionaries, skimming, scanning, finding pronoun references, finding context clues, 
and summarizing. 
 
VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                              3(2-2-5) 

  Scientific Thinking and Developing Innovation 
   การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการ
คิด อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพ่ือให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
ทักษะ การค านวณ เพ่ือสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   Development of scientific process skills and innovation, Logical 
thinking skills with creatively and critically; to achieve a scientific attitude and also 
improve calculation skills to create innovation and then apply it in daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
 

VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต          3(2-2-5) 
  Health Promotion for Quality of Life 
  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน             
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้ 

  To promote and develop students’ positive behaviors for building 
physical, mental, social health and spiritual health. Essentially, having good life skills 
and knowing depression and stress disorders, to understand the contents of the 
consumer health, including, drug using, exercising, preventing of accidents, preparing 
first aid for emergency situations and having an ability to perceive the sense of 
beauty and aesthetic in art. 
 
VGE116   การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   3(2-2-5) 
  Change of the New Normal for Sustainable Development 
   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายศูนย์อ านาจโลกจากตะวันตกไปสู่บูรพาภิวัตน์ ผลกระทบ  และ             
การปรับตัวให้อยู่รอดในยุคการท าลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
               The study of change that have occurred in politics, economy, society, 
technology and environment, the transformation from the Westernization to 
Easternization, the effects and adaptation to survive in the age of disruption and the 
new normal with sustainable development. 
 
VGE117   การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์          3(2-2-5) 

  VRU Spiritual Identity 
  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัต

ลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

  To encourage and cultivate learners to be pround of VRUness in the 
aspects of being volunteer-spirits, responsible for the university and the society, 
reserving the natural environment as well as participating in community's problem 
solving and development. 
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รหัสวิชา ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
 
VGE118   การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                  3(2-2-5) 
    Digital Transformation 

  การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์  และ
ความ   เป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเอง     ในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลเผยแพร่ไว้บนโลก
ออนไลน์ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มี
ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
    Being digital citizenship that can maintain their identity in both online 
and reality, can allocate screen time, can cope the online threats, can keep yourself 
safe in online zone, can maintain private information and manage information 
published in online, and can think critically in the beneficial use of technology and 
media in the digital world. There will also be responsible and ethical in the use of 
digital technology, the skills of Digital storytelling and the application of digital 
technology to solve challenging problems or create new opportunities. 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
         9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย   
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
                 2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
         9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
                 2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป         
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
                 3) จัดท าโครงการ และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
                 4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์เป็น
ผู้ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 
         9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อน และหลังเรียน 
                 2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
                 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                 4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
                 5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
                 6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
    9.2 ความรู้ 
         9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา หรือศาสตร์ของตน 
                 2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา หรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
         9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ       
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการ และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
                   1) การจัดท าโครงการ/ โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
                   2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry, 
Inquiry Cycle) 
                   3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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                   4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท า
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 
         9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน 
                 2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
                 3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
                 4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
                 5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
 
    9.3 ทักษะทางปัญญา 
          9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
                  2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) การถามตอบ กรณี เนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
                  2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
                  3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
          9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน า เสนอ
โครงการ 
                   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
                   3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
 
    9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
          9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
                  1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาท และสถานการณ์ 
                  2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และของส่วนรวม 
          9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                   1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
                   2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
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          9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
                  1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
                  2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม             
การเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
                  3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
                  4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 
 
    9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                  1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
                  2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
          9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และ
กิจกรรมในชั้นเรียน 
                  2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ  
                  3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ 
           9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
                   2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข          
ต่าง ๆ  
                   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ          
การใช้เทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           
2. VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร           
3. VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           
4. VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก           
5. VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต           
6. VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม           
7. VGE115 การสร้างเสรมิสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต           
8. VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน           
9. VGE117 การสร้างเสรมิอัตลักษณ์บัณฑติวไลยอลงกรณ ์           
10. VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ 2033/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (8304) 
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์  ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์    กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์        กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวพิชยา  อุดมจิรภาส  กรรมการ  ผู้แทนวิชาชีพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน  กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  สิปิยารักษ์  กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน  กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11. อาจารย์เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
12. อาจารย์ปรียาภา  เมืองนก กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
13. อาจารย์รวิธร  ฐานัสสกุล กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา  กันต์โฉม  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม(ถ้ามี) 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

  - 
 

เริ่มประชุม    เวลา 08.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ได้ครบรอบ             

การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2565 ซึ ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ            
ความต้องการของตลาดแรงงาน ด ังนั ้นจึงมีค าสั ่งแต ่งตั ้งคณะกรรมการปรับปรุงหล ักส ูตร            
(ดังเอกสารแนบ) โดยมีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ให้การพัฒนาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. 2558 และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 



115 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

115 

 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ไม่มี 
มติที่ประชุม: - 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
มติที่ประชุม: - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ตามหนังสือแจ้งที่ อว. 0630.11/55 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
1/2564  โดยมีมติเห็นชอบแบบเสนอขอปรับปรุงหล ักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยมีเงื่อนไขตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 

(1) เสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร/จัดท า มคอ.2   เดือนมกราคม 2564 
(2) เตรียมจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร    เดือนมกราคม 2564 
(3) วิเคราะห์ข้อมูลรายวิชา/จัดท าเล่ม มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
(4) แจ้งประสานงานการวิพากษ์หลักสูตร    เดือนเมษายน 2564 
(5) จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 และ 2   เดือนพฤษภาคม 2564 
(6) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการวิชาการคณะ  เดือนพฤษภาคม 2564 
(7) เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง                              เดือนมิถุนายน 2564 
(8) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการ              เดือนกรกฎาคม- 
    สภาวิชาการมหาวิทยาลัย                                 สิงหาคม 2564 
(9) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการ              เดือนกันยายน 2564 
     สภามหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม : รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้เรียน และตลาดแรงงาน จึงขอให้คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรร่วมพิจารณาในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพต่อไป  

มติที่ประชุม: หลักสูตรควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองสังคมและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับระบบราชการและรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จึงควรเป็นการสร้าง
บัณฑิตออกไปรับใช้สังคม การท างานในระบบราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น อีกทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ยังเห็น
ความส าคัญของการแก้ไขและพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาศัยกภาพให้บัณฑิตมีทักษะ เป็นวิศวกรทาง
สังคม 3 ประการเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ได้แก่ 1. เสริม หมายถึง 
วิศวกรสังคมจะต้องลงไปส่งเสริมหรือหนุนเสริมกลุ่มเป้าหมายในสังคมให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคม
ให้ดีขึ้น 2. สร้าง หมายถึง วิศวกรสังคมจะต้องลงไปสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งดี ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ในสังคม เมื่อวิเคราะห์แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายยังขาดในสิ่งเหล่านั้นในสังคม และ 3. ซ่อม หมายถึง 
วิศวกรสังคมจะต้องลงไปซ่อมแซมสังคม เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าสังคมมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพให้
กลับมามีสภาพที่ดีข้ึน 

5.2 จากการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองสังคมและประเทศชาติ ในประเด็นวิศวกร
สังคม ควรปรับค าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และควรปรับแก้ไขค าอธิบายดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
มติที่ประชุม: - 
 

ปิดประชุม  เวลา  16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา  กันต์โฉม) 

           กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์) 

               ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา  

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์    ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน    กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์       กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์           กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์    กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวพิชยา  อุดมจิรภาส    กรรมการ  ผู้แทนวิชาชีพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ    กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน    กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  สิปิยารักษ์    กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน    กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11. อาจารย์เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
12. อาจารย์ปรียาภา  เมืองนก   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
13. อาจารย์รวิธร  ฐานัสสกุล   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา  กันต์โฉม    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายพงศ์ธรรศ  เผือกพิบูล    กรรมการ ผู้แทนวิชาชีพ และศิษย์เก่า 

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม(ถ้ามี) 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

- 
 

เริ่มประชุม    เวลา 08.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ได้ครบรอบ             

การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ            
ความต้องการของตลาดแรงงาน ด ังนั ้นจึงมีค าสั ่งแต ่งตั ้ งคณะกรรมการปรับปรุงหล ักส ูตร             
(ดังเอกสารแนบ) โดยมีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ให้การพัฒนาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2552 และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ไม่มี 
 
มติที่ประชุม: - 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 
มติที่ประชุม: - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ตามหนังสือแจ้งที่ อว. 0630.11/55 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
1/2564  โดยมีมติเห็นชอบแบบเสนอขอปรับปรุงหล ักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยมีเงื่อนไขตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
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(1) เสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร/จัดท า มคอ.2   เดือนมกราคม 2564 
(2) เตรียมจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร    เดือนมกราคม 2564 
(3) วิเคราะห์ข้อมูลรายวิชา/จัดท าเล่ม มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
(4) แจ้งประสานงานการวิพากษ์หลักสูตร    เดือนเมษายน 2564 
(5) จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 และ 2   เดือนพฤษภาคม 2564 
(6) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการวิชาการคณะ  เดือนพฤษภาคม 2564 
(7) เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง                              เดือนมิถุนายน 2564 
(8) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการ              เดือนกรกฎาคม 2564 
    สภาวิชาการมหาวิทยาลัย                                 เดือนสิงหาคม 2564 
(9) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการ              เดือนกันยายน 2564 
     สภามหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานกล่าวในที ่ประชุมว่า การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ส าขาวิชา

สังคมศาสตร์เพื ่อการพัฒนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้เรียน และตลาดแรงงาน จึงขอให้คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรร่วมพิจารณาในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพต่อไป  

5.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน  พันธุมนวิน ได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี้  
 (1)  ความสอดคล้องของปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในส่วนของปรัชญา
หลักสูตรได้ระบุว่า “บัณฑิตสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเป็นผู้น าปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการ
พัฒนาอย่างมีคุณธรรมด้วยการใช้เทคนิควิทยาแบบสหวิทยาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ปรัชญาดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้ว ซึ่งเน้นการเป็นนักพัฒนามากกว่านักวิชาการ แต่ใน
วัตถุประสงค์พบว่า วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระบุว่า “เพ่ือผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถ
บูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการส าหรับจัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน” วัตถุประสงค์ดังกล่าวเน้นการผลิตนักวิชาการซึ่งขัดแย้งกับปรัชญา ทั้งนี้อาจมีวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้แต่ไม่ควรเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรก  

 (2) ปรัชญาของหลักสูตรในการสร้างผู้น าทางสังคมมีแนวโน้มในการปฏิบัติได้ โดย
จัดการเรียนการสอนในลักษณะการปรับประยุกต์ใช้ แต่การระบุเนื้อหาในการปรับปรุงหลักสูตรด้วย
แนวคิด “วิศวกรทางสังคม” ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอให้เป็นการส่งเสริมนักศึกษาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปทีละข้ัน  
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 (3) เป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่สองและข้อที่สามได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า มีการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ควรมองการพัฒนาในพ้ืนที่
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทร่วมด้วย  เนื่องจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยก็อยู่ในพื้นท่ีที่อยู่ใกล้เคียงเขตนิคมอุตสาหกรรมด้วย 
 

 มติที่ประชุม: รับทราบ และเห็นควรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
 

 5.2 การปรับค าอธิบายหลักสูตร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  ได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการปรับ
ค าอธิบายในรายวิชาเพ่ือให้เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย เป็นสากล โดยเสนอให้
มีการปรับค าอธิบายในรายวิชา ดังนี้ 
  (1) วิชา HSD112  ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ปรับค าอธิบาย ดังนี้ 
   ศึกษาการบูรณาการแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ส านักต่าง ๆ กับ       
การพัฒนาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผลของการพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา 
  (2) วิชา HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศรษฐกศาสตร์มหภาค ความสัมพันธ์เศรษฐกิจโลก การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
  (3) วิชา HSD205 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน          
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ศึกษาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 
ตลอดจนศึกษาหลักการและกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาประเทศชาติ และให้นักศึกษาท าการศึกษา
โครงการพัฒนาแนวพระราชด าริในพ้ืนที่ของตนอย่างน้อย 1 โครงการ โดยใช้ วิธีการศึกษาแบบมี       
ส่วนร่วม และน าผลที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอและจัดท าเป็นบทความ 
  (4) วิชา HSD212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบาย และการแปลงนโยบายสู่        
การวางแผน การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะของไทยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
  (5) วิชา HSD 226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   ความเป็นมาและความหมายของแนวคิดพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
การพัฒนาทั้งในประเทศไทย และระดับโลก 
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  (6) วิชา HSD229 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยกับการพัฒนาในประเทศไทย  
ด้านแนวคิด กระบวนการ สถาบัน และความขัดแย้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
  (7) วิชา HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   ศึกษาทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนาทวนกระแส และแนวคิด
ทางเลือกในการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกระทรวง  ทบวง 
กรม ในการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
  (8) วิชา HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปรับค าอธิบายดังนี้ 
   ศึกษาความหมาย และประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ตามแนวทางต่าง ๆ กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่น การก าหนดปัญหาวิจัย         
การก าหนกรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย        
เป็นต้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  ได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการปรับค าอธิบายใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร โดยตั้งข้อสังเกตว่า รายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรมี
การเขียนที่ดี แต่ส่วนค าอธิบายของรายวิชายังเน้นทางทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ เช่น รายวิชาที่เป็น
วิชาเอกของหลักสูตร ยังเน้นภาคทฤษฎี ดังนั้นอาจปรับค าอธิบายให้สะท้อนเนื้อหาในเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมขึ้น และในอนาคตควรเพ่ิมรายวิชาใหม่ ๆ ที่สามารถส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เช่น เป็นนักคิด นักพัฒนา นักสังคมที่คิดได้ ท าเป็น เข้าใจความแตกต่างของบุคคล พร้ อม
เปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนการตั้งค าถามกับโลกและสังคม เป็น
ต้น      
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์  ได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการปรับค าอธิบาย
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความทันสมัยในรายวิชาดังนี้ 
  (1) วิชา HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพ่ือการพัฒนา ควรเพ่ิมเติมค าอธิบายใน
ส่วนท้ายให้มีการศึกษาหลักความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
  (2) วิชา HSD234 หลักกฎหมายอาญา ควรเพ่ิมค าอธิบายในการศึกษาหลักความผิด       
ลหุโทษ 
  (3) วิชา HSD414 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพ่ือการพัฒนา ให้ข้อสังเกตว่า 
ค าอธิบายไม่ควรระบุปี พ.ศ. ของกฎหมายแต่ละฉบับ หรือเจาะจงเป็นกฎหมายฉบับนั้น ๆ เนื่องจาก
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายฉบับนั้น ๆ อาจท าให้เกิดความล้าสมัย 
  (4) วิชา HSD426 ควรเพ่ิมหลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ควรรู้เข้าไปในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งประเด็นนี้เป็นการแลกเปลี่ยน หากมีเนื้อหาเรื่องกฎหมายที่สอดแทรกอยู่ในบางส่วน
ของค าอธิบายแล้วเช่น ในส่วนของสวัสดิการ เป็นต้น อาจไม่ต้องระบุในค าอธิบายได้ 
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  (5) ควรเพ่ิมเนื้อหาจรรยาบรรณนักวิจัย หลักกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถูกวิจัย ซึ่งอาจ
เพ่ิมในรายวิชา HSD404 การศึกษาเอกเทศ หรือในรายวิชา HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
 
 มติที่ประชุม: รับทราบ และเห็นควรปรับค าอธิบายในรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ  
 5.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า จากเอกสารยังไม่ปรากฏ 
การอธิบายถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเสนอว่าควรเขียนอธิบายคุณลักษณะ
บัณฑิตในแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับรายวิชาที่จะสอนในแต่ละชั้นปีที่จะสามารถพัฒนา
นักศึกษาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรเมื่อส าเร็จการศึกษาในอนาคต 
 
 มติที่ประชุม: รับทราบ และเห็นควรปรับตามข้อเสนอแนะ 
 

 5.4  การระบุถึงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   
  ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน  พันธุมนวิน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การระบุถึงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม เพราะในบางรายวิชาอาจจะไม่สามารถสะท้อนความรับผิดชอบทั้ง 5 ทักษะได้
ครบถ้วนทุกทักษะ 

 

มติที่ประชุม: รับทราบ และเห็นควรปรับตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
มติที่ประชุม: - 
 

ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม) 

          กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์) 

               ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นางสาวนริศรา นามสกุล จริยะพันธุ์ 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์) (เกียรตินิยม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2555 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 
 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
        - 
1.3.2 บทความทางวิชาการ  

นริศรา จริยะพันธุ์. (2562). กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน .           
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียว
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ .            
(1503-1513). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

7 ปี 
 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1  วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน 
1.5.2  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสังคม 
1.5.3  วิชาการบริหารการคลังสาธารณะ 
1.5.4  วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1eU15QAiloxZurb1a7aSUCICcyw0Hkhi6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eU15QAiloxZurb1a7aSUCICcyw0Hkhi6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eU15QAiloxZurb1a7aSUCICcyw0Hkhi6/view?usp=sharing
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2. ช่ือ นางสาววรรณลดา  นามสกุล กันต์โฉม 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
2.3.2 บทความทางวิชาการ  

ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน, วรรณลดา กันต์โฉม, ปิยะ สงวนสิน, วรนุช สิปิยารักษ์, ธีระพงษ์ น้อยบุญญะ และ
เพ็ญศรี ชิตบุตร. (2563). ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองทักษิณชินวัตรในบริบท
การเมืองเปรียบเทียบการตกต่ าลงของประชาธิปไตยในไทย (2549) บังคลาเทศ (2550) 
และฮอนดูรัส (2552). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย     
นอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล”. (123-133). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

 
2.4  ประสบการณ์ในการสอน 

10 ปี 
 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1  วิชาจิตวิทยาสังคม 
2.5.2  วิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
2.5.3  วิชาการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 
2.5.4  วิชาการพัฒนาเมืองและชนบท 
2.5.5  วิชาสุขภาวะชุมชน 
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3. ช่ือ นางสาวปรียาภา นามสกุล เมืองนก   
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
ปริญญาโท พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 
ปริญญาตรี ทล.บ. (เทคนิคการพิมพ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554 
 

3.3  ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
3.3.3 บทความทางวิชาการ  

   ปรียาภา เมืองนก. (2564). กระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพกล้วยฉาบกลุ่มแม่บ้านหมู่ 9 ต าบล          
คูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal).           
(501-509). ลพบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
  

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 
 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1  วิชาตามรอยพระยุคลบาท  
3.5.2  วิชาความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
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4. ช่ือ นางสาวรวิธร  นามสกุล ฐานัสสกุล 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
 
4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
4.3.2 บทความวิจัย  

รวิธร ฐานัสสกุล. (2564). การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์กล้วยกวนของกลุ่มอาชีพ      
บ้านคลองเจ้า จังหวัดปทุมธานี. ในวารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุม
วิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen 
Engagement : พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. (716-728). บุรีรัมย์.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  

 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1  วิชาความเป็นสากลการด าเนินชีวิตประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
4.5.2  วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
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5. ช่ือ นายเฉลิมพงษ์  นามสกุล จันทร์สุขา 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคมและมนุษย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 
ปริญญาตรี ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556 
 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
5.3.2 บทความทางวิชาการ  

 เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา, ปิยะ สงวนสิน และคณิต  เรืองขจร. (2564). การวิเคราะห์รูปแบบการบริหาร
ชุมชนสุขภาวะเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว .            
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม           
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4 มีนาคม 2564. (569-572). 
มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
  

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 
 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1  วิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5.5.2  วิชาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน 
5.5.3  วิชาทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 
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6.  ชื่อ นางสาววรนุช  นามสกุล สิปิยารักษ ์
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2552 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)  

เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

 
6.3  ผลงานทางวิชาการ 

6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
6.3.2 บทความทางวิชาการ  

ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน, วรรณลดา กันต์โฉม, ปิยะ สงวนสิน, วรนุช สิปิยารักษ์, ธีระพงษ์ น้อยบุญญะ และ
เพ็ญศรี ชิตบุตร. (2563). ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองทักษิณชินวัตรในบริบท
การเมืองเปรียบเทียบการตกต่ าลงของประชาธิปไตยในไทย (2549) บังคลาเทศ (2550) 
และฮอนดูรัส (2552). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย     
นอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล”. (123-133). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

 
6.4  ประสบการณ์ในการสอน 

9 ปี 
 

6.5  ภาระงานสอน 
6.5.1  วิชาหลักจิตวิทยาเบื้องต้น 
6.5.2  วิชาการพัฒนาสังคม 
6.5.3  วิชาการพัฒนาผู้สูงอายุ 
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7. ช่ือ นางสาวปิยะ  นามสกุล สงวนสิน 
7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2543 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 
 
7.3  ผลงานทางวิชาการ 

7.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
7.3.2 บทความทางวิชาการ  

ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน, วรรณลดา กันต์โฉม, ปิยะ สงวนสิน, วรนุช สิปิยารักษ์, ธีระพงษ์ น้อยบุญญะ และ
เพ็ญศรี ชิตบุตร. (2563). ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองทักษิณชินวัตรในบริบท
การเมืองเปรียบเทียบการตกต่ าลงของประชาธิปไตยในไทย (2549) บังคลาเทศ (2550) 
และฮอนดูรัส (2552). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย     
นอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล”. (123-133). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

 
  7.4  ประสบการณ์ในการสอน 

  20 ปี 
 

7.5  ภาระงานสอน 
7.5.1   วิชาการศึกษาชุมชนเพ่ือการจัดการ 
7.5.2   วิชาภูมิปัญญาไทย 
7.5.3   วิชาหลักสังคมวิทยาเบื้องต้น 
7.5.4   วิชาระบบเศรษฐกิจไทยและวิสาหกิจชุมชน 
7.5.5   วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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8.  ชื่อ นายดรุณศักดิ์  นามสกุล ตติยะลาภะ 
8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2559 
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 
ปริญญาตรี ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 
ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2540 

 
8.3  ผลงานทางวิชาการ 

8.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 - 
8.3.2  บทความทางวิชาการ  

ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร และเอก ศรีเชลียง. (2560). การสร้างตัวแบบสภาพลเมือง
จังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งประชาธิปไตยไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. มกราคม- 
เมษายน. 2560 : 231-245. 

 
8.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 12 ปี 
 
8.5  ภาระงานสอน 

8.5.1  วิชาแนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 
8.5.2  วิชาการบริหารและจัดการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
8.5.3  วิชาหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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9.  ชื่อ นายชัชพันธุ์   นามสกุล ยิ้มอ่อน 
9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
9.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย 2553 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2549 

 
9.3  ผลงานทางวิชาการ 

9.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
       - 
9.3.2 บทความทางวิชาการ  

ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน, วรรณลดา กันต์โฉม, ปิยะ สงวนสิน, วรนุช สิปิยารักษ์, ธีระพงษ์ น้อยบุญญะ และ
เพ็ญศรี ชิตบุตร. (2563). ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองทักษิณชินวัตรในบริบท
การเมืองเปรียบเทียบการตกต่ าลงของประชาธิปไตยในไทย (2549) บังคลาเทศ (2550) 
และฮอนดูรัส (2552). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย     
นอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล”. (123-133). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

 
9.4  ประสบการณ์ในการสอน 

9 ปี 
 

9.5  ภาระงานสอน 
9.5.1  วิชาพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม 
9.5.2  วิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 
9.5.3  วิชาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
9.5.4  วิชาแนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.5.5  วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 
1. ข้อมูลหลักสูตร หรือสาขาที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมให้จัดการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อ         
ความต้องการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศไทยมีศักยภาพทางวิชาการระดับสูงแล ะ
หลากหลายมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้น าท้องถิ่นที่รอบรู้ทุกมิติของท้องถิ่น  และได้ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในฐานะเป็น        
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงความส าคัญของภารกิจในการผลิตบัณฑิต
เพ่ือการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่นและให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากร
สาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น  

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เริ่มจัดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2549 
และหลักสูตรได้ปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2555 พ.ศ .2560 และ พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้หลักสูตรมี          
ความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาด จึงเห็นถึงความส าคัญของภารกิจในการผลิต
บัณฑิตเพ่ือบุคลากรด้านการปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสามารถเป็นนักปกครองที่มี
ความสามารถในการพัฒนา มีองค์ความรู้มาปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ (Creativity) ในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีความเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรสาขาวิชานี้เพ่ิมขึ้น หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เป็นหลักสูตรปรับปรุง
ในปี พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นไทย
เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรมของคนในท้องถิ่น  

ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือผลจากการศึกษาสู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ได้ด าเนินการพัฒนาครั้ง
แรกเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใน ปี พ.ศ.2562 และรับนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2565 
โดยมีรายละเอียดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน คือ 
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์    ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2)  อาจารย์ปรียาภา เมืองนก                      กรรมการ 
3)  อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล   กรรมการ 
4)  อาจารย์เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา  กรรมการ   
5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา  กันต์โฉม   กรรมการและเลขานุการ 
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4. การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาได้ออกแบบเครื่องมือ            
การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย  

4.1 การส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น              
สถานประกอบการภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน จ านวน 100 ชุด  

4.2 การส ารวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 200 ชุด  

4.3 การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในรูปแบบการประชุมสนทนากลุ่ม ในกลุ่มดังนี้ ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้สู่การประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้ง 

ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จึงของน าเสนอผล
การส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต และจัดท าการประชุม
การสนทนากลุ่มกับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและการจัดประชุม 
มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    ---------------------------------------------------- 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ใช้วิธีการส่งแบบส ารวจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ชุด  
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วย          
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะที่
ได้มาเป็นข้อมูลในการสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอบแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage) 

2) ข้อมูลส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้เลือกตอบค าถามตาม
ระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ก าหนดให้  5  คะแนน 
มาก   ก าหนดให้   4  คะแนน 
ปานกลาง   ก าหนดให้ 3  คะแนน 
น้อย  ก าหนดให้  2  คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้  1  คะแนน 

และได้ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21- 5.00  หมายถึง     ระดับความต้องการมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง     ระดับความต้องการมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง     ระดับความต้องการปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง     ระดับความต้องการน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง     ระดับความต้องการน้อยที่สุด  
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สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ระดับการศึกษา  ประเภทหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percent) โดยมีรายละเอียดดังในตาราง 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1  จ านวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 42 42.0 
หญิง 58 58.0 

2. อาย ุ   
ต่ ากว่า 30 ปี 21 21.0 
30-39 ปี 35 35.0 
40-49 ปี 34 34.0 
50-59 ปี 10 10.0 
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 0 0.0 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   
ผู้อ านวยการ 0 0.0 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 22 22.0 
หัวหน้างาน 45 45.0 
พนักงานทั่วไป 33 33.0 

4. ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.0 
ปริญญาตรี 63 63.0 
ปริญญาโท 37 37.0 
ปริญญาเอก 0 0.0 

5. ประเภทหน่วยงาน   
หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองท้องถิ่น   76 76.0 
รัฐวิสาหกิจ 24 24.0 

รวม 100 100.0 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คนประกอบด้วยชาย 42 คน          
คิดเป็นร้อยละ 42 และหญิง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58  

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
รองลงมา อายุ 40-49 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และอันดับสุดท้าย อายุ 50-59 ปี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ต าแหน่งปัจจุบัน ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งหัวหน้างาน จ านวน 45 คน          
คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาต าแหน่งพนักงานทั่วไปจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อย 33 และอันดับสุดท้าย
ต าแหน่งหัวหน้าหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 22 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

ประเภทของหน่วยงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท าหน่วยงานราชการ/องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 และท าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 

 
ตอนที่ 2 การส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
ตารางที่  1.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตาม            

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

หัวข้อประเมิน  S.D. ระดับ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.1 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 4.25 .640 มากที่สุด 

1.2 บัณฑิตมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง และผู้อื่น 4.35 .501 มากที่สุด 

1.3 บัณฑิตมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ 4.20 .611 มากที่สุด 

1.4 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.52 .583 มากที่สุด 

1.5 บัณฑิตมีจิตสาธารณะเพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 4.35 .586 มากที่สุด 

1.6 บัณฑิตมีความตรงต่อเวลา 4.40 .702 มากที่สุด 

1.7 บัณฑิตปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.45 .602 มากที่สุด 

1.8 บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ สุจริต 4.22 .576 มากที่สุด 

1.9 บัณฑิตเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้อื่น 4.30 .590 มากที่สุด 

รวม 4.34 .509 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน  S.D. ระดับ 
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 

2.1 บัณฑิตมีความรู้ทางด้านทฤษฎีที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน 4.30 .570 มากที่สุด 

2.2 บัณฑิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติงาน               
ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 4.82 .606 มากที่สุด 

2.3 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.51 .502 มากที่สุด 

2.4 บัณฑิตมีความรู้ในกระบวนการวิจัย เช่น การประเมิน                  
การส ารวจ ฯลฯ น าไปสู่การท างานได้อย่างเหมาะสม 4.40 .780 มากที่สุด 

2.5 บัณฑิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 4.80 .660 มากที่สุด 

2.6 บัณฑิตมีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้ง 4.72 .641 มากที่สุด 

รวม 4.59 .620 มากที่สดุ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 บัณฑิตสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้ง                  

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 4.72 .671 มากที่สุด 

3.2 บัณฑิตสามารถอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 4.42 .707 มากที่สุด 

3.3 บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ สู่สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 4.80 .602 มากที่สุด 

3.4 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สู่การพัฒนา
ทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 4.75 .707 มากที่สุด 

3.5 บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์ ตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์                  
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน 4.51 .762 มากที่สุด 

3.6 บัณฑิตมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 4.75 .620 มากที่สุด 

3.7 บัณฑิตมีการใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง 4.60 .576 มากที่สุด 

รวม 4.65 .602 มากที่สุด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  4.42 .610 มากที่สุด 

4.2 บัณฑิตรู้บทบาทและสามารถปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 4.51 .490 มากที่สุด 

4.3 บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 4.30 .476 มากที่สุด 

4.4 บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี 4.54 .601 มากที่สุด 

4.5 บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสาร และมีส่วนร่วมในการท างาน 4.35 .583 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน  S.D. ระดับ 
4.6 บัณฑิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆขององค์กร 4.60 .500 มากที่สุด 

4.7 บัณฑิตยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.40 .610 มากที่สุด 

4.8 บัณฑิตมีภาวะผู้น าในการท างานเป็นทีม 4.81 .707 มากที่สุด 

รวม 4.49 .701 มากที่สุด 

5. ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
5.1 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน 

เขียน และการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.60 .591 มากที่สุด 
5.2 บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์และวัฒนธรรม 4.55 .600 มากที่สุด 
5.3 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน               

การติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  4.70 .745 มากที่สุด 
5.4 บัณฑิตสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.64 .651 มากที่สุด 
5.5 บัณฑิตสามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

ในการประมวลผล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4.62 .850 มากที่สุด 

รวม 4.62 .554 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน 4.54 .504 มากที่สุด 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ในภาพรวม) 
 
ตารางที่ 1.3  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต (ในภาพรวม) 
 

หัวข้อประเมิน  S.D. ระดับ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.34 .509 มากที่สุด 

2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 4.59 .620 มากที่สุด 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.65 .602 มากท่ีสุด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.49 .701 มากที่สุด 

5. ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.62 .554 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน 4.54 .504 มากที่สุด 

 
4. ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
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สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
1. วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยคณาจารย์ในหลักสูตร และ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันจากโรงเรียนต่างๆ โดยการติดต่อประสานงานผ่านผู้บริหาร
สถานศึกษาเป้าหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามกับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันชี้แจงแนะน าหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทราบเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร โดยส ารวจโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง   จ านวน  50  ชุด 
2. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์    จ านวน  50 ชุด 

        (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ    
3. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  จ านวน  50  ชุด 
4. โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์"  จ านวน  50  ชุด 
 
จากจ านวนแบบส ารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน

เป็นผู้คัดเลือกให้ ที่มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา 200 ชุด โดยแบ่งเก็บโรงเรียนละ 50 ชุด สามารถเก็บได้ รวมจ านวน 200 ชุด คิดเป็น          
ร้อยละ 100 
 
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาทั้งหมด จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและ          
แปลความหมาย โดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอบแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage) 

2) ข้อมูลส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการเข้าศึกษาต่อโดยให้เลือกตอบค าถามตาม
ระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับ ดังนี้ 
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มากที่สุด ก าหนดให้  5  คะแนน 
มาก   ก าหนดให้   4  คะแนน 
ปานกลาง   ก าหนดให้ 3  คะแนน 
น้อย  ก าหนดให้  2  คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้  1  คะแนน 

และได้ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย   4.21- 5.00 หมายถึง     ระดับความต้องการมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20 หมายถึง      ระดับความต้องการมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง      ระดับความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 -2.60       หมายถึง      ระดับความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย      1.00 - 1.80      หมายถึง      ระดับความต้องการน้อยที่สุด  
 
3. สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา          
ตอนปลาย 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น              

ผลการเรียน แผนการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย (Frepuency) และค่าร้อยละ (Percent) โดยมีรายละเอียดดังในตาราง 1.4 

 
ตารางท่ี 1.4  จ านวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 85 42.5 
หญิง 115 57.5 

2. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา   
ม.4 20 10.0 
ม.5 62 31.0 
ม.6 118 59.0 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   
ต่ ากว่า 1.50 0 0.0 
1.50-2.00 10 5.0 
2.01-2.50 95 47.5 
2.51-3.00 54 27.0 
3.01-3.50 30 15.0 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
3.51-4.00 11 5.5 

4. แผนการเรียน   
วิทย์-คณิต 15 7.5 
ศิลป์-ค านวณ 45 22.5 
ศิลป์-ภาษา 20 10.0 
ศิลป์-สังคม 120 60.0 

5. อาชีพของผู้ปกครองท่ีรับผิดชอบค่าเรียน   
ข้าราชการ 31 15.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 11.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 56 28.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 28 14.0 
เกษตรกร 52 26.0 
รับจ้างทั่วไป 11 5.5 

6. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน   
ต่ ากว่า 10,000 บาท 5 2.5 
10,000-20,000 บาท 85 42.5 
20,001-30,000 บาท 63 31.5 
30,001-40,000 บาท 40 20.0 
40,001-50,000 บาท 7 3.5 

7. สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร   
สนใจ 182 91.0 
ไม่สนใจ 18 9.0 

รวม 200 100.0 
  

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ประกอบด้วยชาย 85 คน              
คิดเป็นร้อยละ 42.5 และหญิง 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมา อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 62 คน               
คิดเป็นร้อยละ 31.0 และอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 10.0 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.01-
2.50 จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 จ านวน                
54 คน  คิดเป็นร้อยละ 27 และอันดับสุดท้าย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.50-2.00 จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 
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 แผนการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่แผนการเรียนศิลป์-สังคม จ านวน           
120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาอยู่แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 และอันดับสุดท้าย อยู่แผนการเรียนวิทย์-คณิต จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 7.5 
 อาชีพของผู้ปกครองที่รับผิดชอบค่าเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และอันดับสุดท้าย ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ของครอบครัวต่อเดือน                                     
10,000-20,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมารายได้ของครอบครัวต่อเดือน                                               
20,001-30,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และอันดับสุดท้าย รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือน 40,001-50,000  บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 

ความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 และไม่มีความสนใจเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
 
ตารางท่ี 1.9  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  
 

สาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร  S.D. ระดับ 
1. ปัจจัยด้านผลผลิต 

1.1 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 4.30 0.51 มากที่สุด 
1.2 มีโอกาสได้งานท าสูง 4.40 0.61 มากที่สุด 
1.3 ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมีรายได้สูง 4.18 0.55 มาก 

รวม 4.29 0.62 มากที่สุด 
2. ปัจจัยด้านราคา 

2.1 ค่าหน่วยกิตถูก 4.75 0.60 มากที่สุด 
2.2 ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  4.40 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.54 มากที่สุด 
3. ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 

3.1 เดินทางสะดวก 4.50 0.62 มากที่สุด 
3.2 ใกล้ภูมิล าเนา  4.25 0.41 มากท่ีสุด 
3.3 มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม 4.62 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.71 มากที่สุด 
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สาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร  S.D. ระดับ 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 มีทุนการศึกษา 4.21 0.52 มากท่ีสุด 
4.2 มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 4.60 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.77 มากที่สุด 
5. ปัจจัยอ่ืน ๆ 

5.1 เพ่ือนแนะน า 4.65 0.62 มากที่สุด 
5.2 รุ่นพี่แนะน า 4.60 0.41 มากที่สุด 
5.3 ผู้ปกครองแนะน า  4.42 0.61 มากที่สุด 
5.4 เลือกด้วยตนเอง 4.54 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.57 มากทีสุ่ด 
6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมาย 

6.1 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จะมี
โอกาสได้งานท าดีกว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรอ่ืน 4.40 0.70 มากที่สุด 

6.2 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา                     
มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสาขาอ่ืน 4.21 0.52 มากที่สุด 

6.3 การเรียนหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจะช่วยท าให้
เกิดการปรับตัวในการด าเนินชีวิต 4.50 0.52 มากที่สุด 

6.4 การเรียนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้             
ในการประกอบอาชีพในสายงานราชการ เช่น เจ้าพนักงาน
ในหน่วยงานของรัฐ, นักพัฒนาสังคม  4.65 0.60 มากที่สุด 

6.5 การเรียนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้             
ในการประกอบอาชีพในสายงานเอกชน เช่น นักวิจัย, 
เจ้าหน้าที่วางแผนองค์กร 4.43 0.55 มากที่สุด 

6.6 การเรียนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้              
ในการประกอบอาชีพในสายงานการพัฒนาองค์กรอิสระ 
เช่น องค์กรมหาชน, องค์ไม่แสวงผลก าไร  4.58 0.60 มากที่สุด 

6.7 การเรียนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้             
ในการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น ผู้ประกอบการทาง
สังคม 4.55 0.67 มากที่สุด 

6.8 การเรียนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้                      
ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่าน  4.40 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.73 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1.9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลผลิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเด็นมีโอกาส
ได้งานท าสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.40) อันดับรองลงมา คือ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.30) และผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมีรายได้สูง (ค่าเฉลี่ย = 4.18) 

ปัจจัยด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเด็นค่า           
หน่วยกิตถูก (ค่าเฉลี่ย = 4.75) และปัจจัยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ( ค่าเฉลี่ย = 4.40) 

ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ประเด็นมหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม (ค่าเฉลี่ย = 4.62) ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ
เดินทางสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการใกล้ภูมิล าเนา (ค่าเฉลี่ย = 4.25) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี  (ค่าเฉลี่ย = 4.60) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ทุนการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.21) 
 ปัจจัยอ่ืน ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเด็นเพ่ือนแนะน า              
(ค่าเฉลี่ย = 4.65) ล าดับรองลงมา คือ รุ่นพ่ีแนะน า (ค่าเฉลี่ย = 4.60) และอันดับสุดท้ายผู้ปกครอง
แนะน า (ค่าเฉลี่ย = 4.42) 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจเรียนในหลักสูตร
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพในสายงานราชการ (ค่าเฉลี่ย = 4.65) ล าดับ
รองลงมา คือการเรียนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพในสายงาน
การพัฒนาองค์กรอิสระ (ค่าเฉลี่ย = 4.58) และอันดับสุดท้าย คือ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าเพ่ือนร่วมงานในสาขาอ่ืน (ค่าเฉลี่ย = 
4.21) 
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สรุป ข้อมูลการจัดประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

การจัดประชุมการสนทนากลุ่มการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการส ารวจและทบทวนสภาพปัญหาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรที่ผ่านมาและการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับ           
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรระหว่างปี พ.ศ. 2565-2570 ซึ่งช่วงเวลาที่หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วและสามารถน ามาใช้เป็นกลไกการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

อย่างไรก็ดี การจัดประชุมการสนทนากลุ่มการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มีตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
สนทนา จ านวน 20 คน ซึ่งการจัดประชุมการสนทนากลุ่ม มีเนื้อหาที่คลอบคลุมสาระส าคัญ
ประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นที่ 1. ให้นักศึกษาเล่าถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ในอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร และมีความประทับใจ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น 
 1.1 บรรยากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเพื่อร่วมชั้นเรียน  

บรรยากาศในห้องเรียนระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนมีความเป็นกันเอง สนุกสนานใน             
การท างานกิจกรรมต่าง ๆ มีการให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยธรรมชาติของนักศึกษาแม้จะมี  
การแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในห้องเรียน ซึ่งการตัดสินใจหลายๆ ครั้ง อาจเกิดจากกลุ่มผู้น าเพียงไม่กี่คน 
ซึ่งอาจท าให้การตัดสินใจไม่มีความเป็นอิสระนัก แต่ในการท างานเพ่ือส่วนรวมก็มีการแบ่งงานกันท าที่
ชัดเจน ภาพรวมเพ่ือนร่วมชั้นเรียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงบรรยากาศตอนเรียนหรือ
การท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาลัย/คณะ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 1.2 บรรยากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน 

ผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นกันเอง แต่ก็มีความเคารพซึ่งกัน
และกัน อาจารย์กับนักศึกษามีความใกล้ชิดกันท าให้ผู้เรียนกล้าที่จะตั้งค าถาม และแลกเปลี่ยน
ความเห็นในชั้นเรียน อาจารย์มีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาที่หลากหลาย และพร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยอาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้อย่างดี เข้าใจ ใส่ใจ เป็น
กันเองและยอมรับแนวคิด และพฤติกรรมของนักศึกษา เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาทั้งปัญหาเรื่อง         
การเรียนและปัญหาส่วนตัว ท าให้บรรยากาศระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นไปอย่างราบรื่น และ
อบอุ่น  
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 1.3 บรรยากาศการเรียนการสอน เทคนิคการสอนในห้องเรียน 
 บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน เป็นการสอนที่เน้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ส าหรับบางคาบเรียนอาจจะมีการตึงเครียดบ้าง ผ่อนคลายบ้าง อาจารย์
ผู้สอนแต่ละคนมีการใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอนในบางรายวิชาแม้จะเป็นวิชาที่
ยากหรือเป็นวิชาทฤษฎีต่าง ๆ แต่อาจารย์ก็สามารถอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการปรับวิธีการสอนให้เข้ากับลักษณะของ
เด็กแต่ละรุ่น/ตามพ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือต้องการให้นักศึกษาเข้าใจง่ายและเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว มีการสอดแทรกความรู้ทั้งในเชิงวิชาการ เรื่องในชีวิตประจ าวัน ข่าวสาร โดยใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย พร้อมทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากนอกห้องเรียน ท าให้การเรียน
การสอนไม่น่าเบื่อ และยังเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ง่าย รวมทั้งการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้  
 1.4 การท ากิจกรรมภายนอกห้องเรียน/การลงพื้นที่ของหลักสูตร 
 การท ากิจกรรมนอกห้องเรียนส่วนมากยังเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นยังคงมีจ านวนไม่มาก ควรเพ่ิมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นท าให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้กิจกรรมลงพ้ืนที่ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ตลอดจนคน
ภายในชุมชนที่ได้ไปลงพ้ืนที่ และยังไดฝ้ึกการปรับตัวเพ่ือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
 1.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างบรรยากาศ และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
 ควรมีการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ ไม่ควรเรียนแบบ
เน้นทฤษฎีมากจนเกินไป ควรเพ่ิมจ านวนกิจกรรมภายนอกห้องเรียนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น             
การเรียนรู้นอกสถานที่ (ห้องสมุดหรือการท าโปรเจคนอกสถานที่ )  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์            
ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล และลดความเบื่อหน่ายจากการเรียนในห้องเรียน  และควรให้มี          
การท างานทั้งในรูปแบบการท างานเดี่ยวเพ่ือฝึกความรับผิดชอบของบุคคล และการท างานเป็นกลุ่ม
เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน นอกจากนี้หลักสูตรควรจัด
กิจกรรมที่มีลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ชั้นปี เพ่ือให้รุ่นพ่ีรุ่นน้องได้ท าความรู้จักกันมาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมโดยเชิญศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ ยนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ท าให้นักศึกษาสามารถเห็นแนวทางการท างานในอนาคตได้
จากประสบการณ์ของรุ่นพ่ี  รวมไปถึงการฝีกทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในปัจจุบันทั้งเรื่อง
เทคโนโลยี และเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ 
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ประเด็นที่ 2  รายวิชาการที่เรียนของสาขาวิชามีความเหมาะสมกับองค์ความรู้ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้จริงในการท างานนั้นเป็นอย่างไร 

 หลักสูตรมีการบูรณาการรายวิชากับการฝึกปฏิบัติจริง แต่ควรมีการจัดกิจกรรมหรือ         
การเรียนรู้ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น และควรเน้น ให้บัณฑิตสามารถน าหลักทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เรียน
ในทุกวิชาของสาขาน ามาปรับใช้ในการท างานเพ่ือการบริหารจัดการหรือพัฒนาองค์กรให้มีขีด
สมรรถนะสูงขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อีกด้วย  
 
ประเด็นที่ 3  หากจะปรับปรุงรายวิชาเพื่อก าหนดไว้ในสาขานั้น ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องและ

สามารถน าไปใช้จริงได้ ควรเป็นรายวิชาเรื่องใดบ้าง 
 ทักษะการเขียนวิเคราะห์ และทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท างานในหน่วยงานภาครัฐ , 
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการ, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint และ OneNote) หรือการตัดต่อรูปหรือวีดีโอ Program PS AI  สามารถ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าหรือในการท างานได้เป็นอย่างมาก  ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น         
สิ่งส าคัญที่นักบริหารหรือนักวิเคราะห์จ าเป็นต้องเรียนรู้เบื้องต้น เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กร 
บรรลุตามเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ รายวิชาเกี่ยวกับการวางแผน
กลยุทธ์ นโยบายสาธารณะ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ  การจัดการความขัดแย้ง
การศึกษาชุมชน และการปกครองท้องถิ่น  
 
ประเด็นที่ 4 รายวิชาใดที่หมดความส าคัญและไม่น่าก าหนดไว้ในสาขาวิชา 
 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ , การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว และ                  
การบริหารการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  
 
ประเด็นที่ 5  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควรมีรูปแบบ

อย่างไร (มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความรับผิดชอบ 
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข เหตุผล เทคโนโลยี ภาวะผู้น า) 

1.  การบรรยาย  
ควรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้เกิดความที่มี

หลากหลายและน่าสนใจ พร้อมทั้งบรรยายให้เกิดความสนุกสนาน มีการท ารายงานกลุ่ม ซึ่งท าให้เกิด
ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับเพ่ือน  

2.  การสาธิต 
มีการพานักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือให้เห็นตัวอย่างจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจส่งผลดีต่อการค้นคว้าอิสระของผู้เรียนให้สามารถมองประเด็น
ต่าง ๆ ที่มคีวามแปลกใหม่ได้มากขึ้น 
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3.  การลงปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
มีการให้ลงพ้ืนที่ท าโครงการของหลักสูตรบ่อยๆ ซึ่งมีงานที่จะต้องท าตั้งแต่การตั้ง

งบประมาณในโครงการ การฝึกทักษะการเขียนโครงการ ความรับผิดชอบ การท างานเป็นหมู่คณะ 
4.  การค้นคว้าอิสระ 

 มีการให้ค้นคว้าจาก Website เพ่ือประกอบการท ารายงาน รวมไปถึงการไปค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ในห้องสมุดทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการสอนให้จัดท า
แหล่งอ้างอิงประกอบการค้นคว้า 
 
ประเด็นที่ 6  จ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสมส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาควรมีจ านวน

เท่าไร 
 126 หน่วยกิต (เท่าเดิม) 
 120 หน่วยกิต 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
 
ประเด็นที่ 7  อาชีพที่สามารถท าได้ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา ควรเป็นอาชีพใดบ้าง 
 7.1  นักพัฒนาสังคม 

7.2  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการในภาครัฐ 
7.3  เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
7.4  องค์กรอิสระ  
7.5  ทรัพยากรบุคคล 
7.6  องค์การมหาชน องค์กรไม่หวังผลก าไร  
7.7  เจ้าหน้าที่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

ชื่อเต็มภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ชื่อย่อภาษาไทย   : ศศ.บ.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Social Sciences for  
                            Development) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.A.(Social Sciences for Development) 
          

ชื่อเต็มภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ชื่อย่อภาษาไทย   : ศศ.บ.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Social Sciences for     
                            Development) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.A.(Social Sciences for Development) 
 

คงเดิม 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง  
หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต  คงเดิม 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  11 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11  หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ 
     เทคโนโลย ี

8  หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ 
     เทคโนโลย ี 9  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 84 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 84 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 48 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 36 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
      วิชาชีพ 

6 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุ่มวิชา บังคับ 
1. HSD102 หลักสังคมวิทยาเบ้ืองต้น              3(3-0-6) 1. HSD102 หลักสังคมวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามี                  

ความทันสมัย 

 Basic Principles of Sociology   Basic Principles of Sociology            
 ศึกษาขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา ประวัติ 

ความเป็นมาของสังคมวิทยา ทฤษฎีหลักของสังคม
วิทยา แนวความคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรม
ทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและ
สถาบันทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคม 

  ศึกษาขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา                     
ความเป็นมาของสังคมวิทยา ทฤษฎีสังคมวิทยา 
แนวความคิดทางสังคมวิทยา พฤตกิรรมทางสังคมของ
มนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและสถาบันทางสังคม  
การเสยีระเบียบทางสังคม 

 

2. HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย                               3(3-0-6) 2. HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย                                   3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามี                   
ความทันสมัย 

 Thai Economic System   Thai Economic System  

 

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์จลุภาคและมหภาค                 
ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จลุภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บรโิภค                   
การผลิตและต้นทุน ตลาด และบทบาทของภาครัฐใน
การแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค 
ความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการ
ธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจไทยและแนวโน้มการพัฒนา 

  วิวัฒนาการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักท่ัวไปของ
เศรษฐศาสตร์ ความสมัพันธ์เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจ
โลก การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
3.HSD112           ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา            

Social Sciences Theory and Development 
3(3-0-6) 3.HSD112           ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา            

Social Sciences Theory and Development 
3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความทันสมัย 

 

ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ศึกษา
การบูรณาการส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (ตัดออก) 
การพัฒนาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
ผลของการพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา 

  ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ส านักต่าง ๆ กับ
การพัฒนาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันท้ังกระแส
หลักและทางเลือก รวมถึงผลของการพัฒนาโดยมีแนว
ทางการพัฒนาของประเทศไทยเปน็กรณีศึกษา  

4.HSD205 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ         3(3-0-6) 4.HSD205 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ            3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย  
Study for Development According to Royal 
Initiative 

  Study for Development According to Royal 
Initiative  

 

ศึกษาความเป็นมา แนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบ
ของการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว (รัชกาลที่ 9) ศึกษาโครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริต่างๆ ที่มีอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค ตลอดจน
ศึกษาหลักการและกลยุทธ์ในด้านการพัฒนา
ประเทศชาติ และให้นักศึกษาท าการศึกษาโครงการ
พัฒนาแนวพระราชด าริในพ้ืนท่ีของตนอย่างน้อย 1 
โครงการ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และน าผล
ที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอและจัดท าเป็นบทความ 

  ศึกษาความคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  พร้อมกับ
การประยุกต์ใช้ความคิดและหลักปรัชญาเพื่อพัฒนาเป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริ ซึ่ง มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 
ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหโ์ครงการพระราชด าริในพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
5.HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 5.HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Theory and Strategy for Development   Theory and Strategy for Development    
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการของยุทธศาสตร์ 

รากฐานแนวคิดยุทธศาสตร์การพฒันาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งการวิเคราะห์แนวคดิ นโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก แนวคิดทวน
กระแส และแนวคิดทางเลือกในการพัฒนา รวมทั้ง
หลักการ แนวคิด และรูปแบบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการแปลงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับ
ต่าง ๆ  สู่การปฏิบัต ิ

 

 6.HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                   3(2-2-5) 6.HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย 
 Research Methodology in Social Sciences   Research Methodology in Social Sciences  
 ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ ท่ีสามารถน าไปใช้เปน็พ้ืนฐานของการ
พัฒนาด้านต่างๆ มีความรู้ในองคป์ระกอบของ
กระบวนการวิจยั เช่น การประมวลเอกสาร กรอบ
แนวคิด ตัวแปร การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเขยีน
รายงานการวิจยั เป็นต้น ศึกษาเทคนิคการวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ สามารถเขียนโครงร่างการวจิัย
เพื่อการพัฒนา และเรียนรู้จรรยาบรรณ จริยธรรมของ
นักวิจัย 

     ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตรต์่าง ๆ ที่
สามารถน าไปใชเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่าง ๆ มี
ความรู้ในองค์ประกอบของกระบวนการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เช่น การก าหนดปญัหาวิจัย การก าหนด
กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู 
และการเขียนรายงานวิจัย เป็นต้น เพื่อการพัฒนา และ
เรียนรูจ้รรยาบรรณ จริยธรรมของนักวิจัย 
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7.HSD307 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์       
3(2-2-5) 7.HSD307 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์       
3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย  Statistics and Computer for Social Research   Statistics and Computer for Social Research  

 ศึกษากระบวนการทางสถิติและการเลือกสถิติที่
เหมาะสม เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น 
การหาค่ากลาง การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

  ศึกษากระบวนการทางสถิติและการเลือกสถิติที่เหมาะสม 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้ เช่น การหาค่ากลาง 
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ โดยการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การอ่านผล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิเบื้องต้นเพื่อการอภิปรายผล
อย่างเหมาะสม 

 

 
กลุ่มวชิาการพัฒนาของภาครัฐและท้องถิ่น 

8. HSD106 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ                                                     3(3-0-6) 8. HSD106 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ                       3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย 
 Theory and Behavior Organization   Theory and Behavior Organization  
 ศึกษาหลักการ แนวคดิของการศึกษาพฤติกรรม

องค์การ ความสัมพันธ์ของทฤษฎอีงค์การและ
พฤติกรรมองค์การ องค์ประกอบการศึกษาพฤติกรรม
องค์การ ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมองค์การในระดับ
บุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ องค์ประกอบ
การศึกษาพฤติกรรมองค์การในระดับต่าง ๆ ท้ัง 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจในการท างาน การท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ การเปลีย่นแปลงและการพัฒนา
องค์การ รวมทั้งความสมัพันธ์ของทฤษฎีองค์การและ
พฤติกรรมองค์การและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

 
 

159 



 
 

 
  

 
 

158 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
9. HSD211 หลักการบริหารงานคลังสาธารณะ                                              3(3-0-6) 9. HSD211 การบริหารงานคลังสาธารณะ                                              3(3-0-6) ปรับค าอธิบายและ     

ช่ือวิชา เพื่อให้มี    
ความทันสมัย 

 Principles of Public Finance Management   Public Finance Administration  

 

ศึกษาแนวคิด และหลักการพื้นฐานของการคลังภาครัฐ 
บทบาทและหน้าท่ีของรัฐในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การคลังท้องถิ่น และโครงสร้างระบบการคลังภาครัฐ
ทั้งด้านรายรับรายจ่าย ตลอดจนการใช้นโยบายการเงิน
การคลังและภาษเีพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานของการ
บริหารการคลังภาครัฐ และการคลังท้องถิ่น บทบาทและ
หน้าท่ีของรัฐในระบบเศรษฐกิจ รายรับของรัฐบาล ภาษี
อากร รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ งบประมาณ
แผ่นดิน การใช้นโยบายการคลังเพือ่เป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางการคลังของไทย    

10.HSD212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน         3(3-0-6) 10.HSD212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                 3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย 
 Public Policy and Planning   Public Policy and Planning  
 แนวคิดที่เป็นรากฐานทางความคิดที่ส าคัญใน                        

การก าหนดนโยบาย  กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
และเทคนิคในการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย  การเปรียบเทียบ
นโยบายสาธารณะและการถ่ายโอนนโยบายที่ประสบ
ผลส าเร็จในสังคมหนึ่งมาใช้ในอีกสังคมหนึ่ง 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ความสมัพันธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ อันได้แก่ การก าหนดนโยบาย                 
การแปลงนโยบายสู่การวางแผน การน านโยบายไปปฏิบัต ิ
และการติดตามประเมินผลนโยบาย  รวมทั้ง                       
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของไทยเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม 
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11.HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6)   11.HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6)   ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Principle of Administrative Laws for 
Development 

  Principle of Administrative Laws for 
Development 

 

 ศึกษาประวัติ แนวความคิด และลกัษณะทั่วไปของ      
ฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ท่ีมาของกฎหมาย
ปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง 
ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตาม
กฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง             
คดีปกครอง และพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการ
ทางการ ปกครองฉบับปัจจุบัน 

  ศึกษาประวัติ แนวความคิด และลกัษณะทั่วไปของฝ่าย
ปกครองและกฎหมายปกครอง ที่มาของกฎหมาย
ปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ความ
เกี่ยวพันระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การ
ควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองคดีปกครอง และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางการ ปกครอง รวม
ไปถึงหลักความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 

12.HSD229 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา                                  3(3-0-6) 12.HSD229 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา                     3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย 
 Democracy and Development   Democracy and Development  
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคัญของ

ประชาธิปไตย และการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยในด้านแนวคิด กระบวนการ สถาบัน และ
ความขัดแย้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

  ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแนวคดิประชาธิปไตยไทย กับ
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย ในด้านแนวคิด 
กระบวนการ สถาบัน และความขดัแย้งในอดีต ปัจจุบัน
และแนวโนม้ในอนาคต 
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13.HSD232 การบริหารการพัฒนา                                                           3(3-0-6) 13.HSD232 การบริหารการพัฒนา                                                           3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Development Administration   Development Administration  
 ศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาของไทย และ

ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา โดย
เน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหาร
ในการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถงึความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ 

  ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา 
กระบวนและแนวทางการบริหารการพัฒนาของไทย โดย
เน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารใน
การพัฒนาประเทศ  รวมถึงสภาพแวดล้อมของการ
บริหารการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

 

14.HSD234 หลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 14.HSD234 หลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย 
 Principle of Criminal Law   Principle of Criminal Law  
 ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป และภาคความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
  ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป และภาคความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญารวมไปถึงความผิดลหุโทษ 
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15.HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                             3(3-0-6) 15.HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                             3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Public Human Resource Administration   Public Human Resource Administration  
 ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา และแนวคิดการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดนโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์  กฎหมายแรงงาน ความแตกต่าง
ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและ
ภาคเอกชน และกระบวนการบริหารทรัพย์มนุษย์
ภาครัฐของไทย 

  ศึกษาปรัชญา และแนวคิดการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
การก าหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรมนุษย์                  
ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ
และภาคเอกชน และกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐของไทย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์              
การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร               
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล     
การปฏิบัติงาน การพ้นสภาพการเป็นบุคลากร ตลอดจน
การวิเคราะหส์ภาพปัญหาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐของไทย 

 

กลุ่มวชิา การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
16.HSD104 การศึกษาชุมชนเพ่ือการจัดการ                 3(2-2-5) 16.HSD104 การศึกษาชุมชนเพ่ือการจัดการ                     3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Community Study for Management   Community Study for Management  
 ศึกษาความหมาย ความจ าเป็น ประเภท เทคนิค                  

การวิจัยชุมชน เพื่อการจัดการชุมชน ตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ น าข้อมลูชุมชนประเภทต่าง ๆ 
มาก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ ก าหนดปัญหา
และการแก้ปญัหาการศึกษาชุมชน ฝึกปฏิบัติ
ศึกษาวิจัยชุมชน 
 

  ศึกษาความหมาย การใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชน  
เทคนิคการศึกษาชุมชน การใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน 
การศึกษาปัญหาชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนตาม
วงจรการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ                         
การปรับปรุงแก้ไข (PDCA) ฝึกปฏบิัติศึกษาชุมชน 
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17.HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม                       3(3-0-6) 17.HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม        3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Social and Cultural Change      Social and Cultural Change     

 

การเปลีย่นแปลงของสังคมไทยนับตั้งแต่เริม่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม
ไทย การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยน าปรากฏการณ์ทาง
สังคมภายใต้กระแสการเปลีย่นแปลงในสังคมไทยมา
เป็นกรณศีึกษา 

  เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การประยุกต์ใช้ ปรากฏการณ์ทางสังคมภายใต้กระแส
การเปลีย่นแปลงในสังคมไทยมาเป็นกรณีศึกษา 

 
18.HSD226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 3(3-0-6) 18.HSD226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 3(3-0-6) ปรับค าอธบิาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Sufficiency Economy and Development   Sufficiency Economy and Development  

 

ความเป็นมาความหมายและวิวัฒนาการของ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปฏิบตัขิองเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
และของโลกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ความหมาย หลักการ แนวคดิ ความส าคญั ความเป็นมา 
เป้าหมายหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง หลักการ
ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตาม
ศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึง
การวิเคราะห์ การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นที ่ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ  
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19.HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท                                                      3(3-0-6) 19.HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท                            3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Urban and Rural Development   Urban and Rural Development  

 

ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเมืองและชนบทใน
ลักษณะของสหวิทยาการ โดยมสีาระส าคัญที่เน้น
คุณภาพชีวิตของการอยู่อาศยัที่ดีในชุมชนเป็น
เป้าหมายร่วม ศึกษาทฤษฎีแนวคดิ และรูปแบบของ
การพัฒนาเมืองและชนบทในแง่ของสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของชุมชน การอยู่อาศัย การด าเนินชีวิต การ
หลอมตัว และการผันแปรของวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ของประชากรประเภทและกลุม่ต่างๆ 
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์การ จดัการดูแล และ
จัดบริการทางสังคม 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการ และรูปแบบการพัฒนา
เมืองและชนบทในบริบทต่างๆ โดยมีสาระส าคัญที่เน้น
คุณภาพชีวิตของการอยู่อาศยัที่ดีในชุมชนเป็นเป้าหมาย
ร่วม พลวัตและความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและ
สังคมชนบท อนาคตทิศทาง การบริหารและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท 

 
20.HSD301 ภูมิปัญญาไทย                                     3(3-0-6) 20.HSD301 ภูมิปัญญาไทย                                     3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Thai Wisdom   Thai Wisdom                      

 

ศึกษาความหมาย แนวคิด ความส าคัญของภูมิปัญญา
ไทย ความสมัพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กระบวนการถ่ายทอดภูมิปญัญาไทย
องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ด้านภมูิปัญญาไทยมาสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

  ศึกษาความหมาย แนวคิด ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
ความสัมพันธ์ของภูมิปญัญาไทยกบัการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กระบวนการถ่ายทอดภูมิปญัญาไทย องค์ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ การเพิ่มมูลค่าภูมิปญัญา
ไทย 
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21.HSD303 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 21.HSD303 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Social Development   Social Development  

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่างๆ และแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกบัสภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่างๆ และแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ข้อมูล            
การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกบัสภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 
ยกตัวอย่างนโยบายและหรือโครงการที่มุ่งเป้าหมายใน
การพัฒนาสังคม  

22. HSD304 นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม    3(3-0-6) 22.HSD304 นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม    3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย  
Social Policy and Social Welfare 
Management 

 
 

Social Policy and Social Welfare Management               

 

ศึกษาแนวคิด หลักการ และความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายสังคมกับสวสัดิการสังคม ศึกษาเปรียบเทียบ
นโยบายสังคมและการจดัการสวัสดิการสังคมของ
ประเทศพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนา น าความรู้
ความเข้าใจไปใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสังคม และ
การจัดสวัสดิการสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปัญหาการจดัสวสัดิการสังคมและการ
แก้ไขของประเทศไทย 

 
 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ นโยบายสงัคมและสวัสดิการ
สังคม การจดัสวสัดิการสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสังคมและการ
จัดการสวัสดิการสังคมของประเทศพัฒนาและประเทศ
ก าลังพัฒนา  ปัญหาการจดัสวสัดกิารสังคมและแนว
ทางการแก้ไข 
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23. HSD324 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 23.HSD324 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย  

Psychology of Personality and 
Developmental Adjustment 

 
 

Psychology of Personality and 
Developmental Adjustment 

 

 

ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพและการน าทฤษฎีบุคลิกภาพ
ไปใช้ใน การพัฒนาบุคลิกภาพศึกษา พฤติกรรมที่มี
ปัญหา การป้องกันแก้ไขพฤติกรรมท่ีมีปัญหา ต่อการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ สาเหตุที่ท าให้คนต้องปรับตัว 
และวิธีการปรับตัวแบบต่างๆ ของคนในสังคม 

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ พฤติกรรมท่ีมีปัญหา การป้องกัน
แก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหาต่อการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
สาเหตุที่ท าให้คนต้องปรับตัว และวิธีการปรับตัวแบบ
ต่างๆ ของคนในสังคม และงานวิจยัที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ในส่วนท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคม สู่การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง สังคม      

24.HSD414 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)   24.HSD414 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6)   ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ 

เนื้อหามีความทันสมัย 
 Principle Law of Juvenile for Development   Principle Law of Juvenile for Development  

 

ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการป้องกัน
และการแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หลักกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองเด็ก การด าเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การ
คุ้มครองเด็กท่ีเกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิ
พันธุ์ทางการแพทย์ การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์เกี่ยวท่ีเกี่ยวกับเด็ก รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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25.HSD426 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 3(2-2-5) 25.HSD426 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา เพื่อให้ 
เนื้อหามีความทันสมัย 

 Aging and Development   Aging and Development  

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ การเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
ปัญหาผูสู้งอายุ การปรับตัว ศักยภาพของผู้สูงอายุ 
และการเตรียมความพร้อมของผูส้งูอายุในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม สวสัดิการและการ
สงเคราะห์ผูสู้งอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ                      
การเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ของผูสู้งอายุ ปัญหาผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุกับช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)               
การปรับตัว ศักยภาพของผู้สูงอาย ุกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ  สังคมสูงวัย และการเตรียมความพร้อมของ
บุคคลก่อนเข้าสู่วัยผูสู้งอายุท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน 
และสังคม สวัสดิการผู้สูงอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ บทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ  

   26. HSD429 ผู้ประกอบการทางสังคม 
Social Entrepreneur 
ศึกษาลักษณะและคุณสมบตัิของผูป้ระกอบการทางสังคม
ที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบตัิของการจัดการธุรกจิ                   
การออกแบบนวัตกรรม การบริหารจัดรูปแบบองค์กร 
ลักษณะของธุรกิจของประเทศ โดยมีการสอดแทรก
จริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อเกิดความคดิริเริ่มของตนเองเพื่อสร้างผลบวก                               
เพื่อคืนแก่ชุมชนและสังคม 

3(3-0-6)  
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  27.UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Building and Expanding Start Up’s 
Performance  
การฝึกปฏิบัติ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดย                
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุน การสร้าง  แบรนด์ กลยุทธ์
การบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกิจ การเขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท าธุรกิจเพื่อสังคม 
การด าเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจนการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการบริหารจดัการธุรกิจ และแนะนา
แนวทางการประกอบธุรกิจจากผูท้ี่มีประสบการณ์  

7(640) รายวิชาใหม ่
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ระบุความเสี่ยง  
 

       
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9  

 
 

 
 
 
 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
1.ด้านการเรียนการสอน  นักศึกษาขาดทักษะภาวะผู้น า (F) 

 นักศึกษาขาดทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (S1) 
นักศึกษาขาดทักษะการท างานร่วมกัน (F) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรขาดทักษะการสอนเชิงผลิตภาพ (F) 
การเรียนรู้ของนักศึกษาในสภาวการณ์ Covin-19 (S1) 

2. การพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนขาดทักษะการท างานวิจัย(F) 
 บทเรียน online ที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ของ

นักศึกษา (S1) 
3. การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  -อาจารย์ผู้สอนไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนออนไลน์ (S1) 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่
จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ด้านการเรียนการสอน - นักศึกษาขาดทักษะภาวะผู้น า 4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

- นักศึกษาขาดทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

5 4 20 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

- นักศึกษาขาดทักษะการท างานร่วมกัน 5 2 10 ความเสี่ยงสูง 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรขาดทักษะการ

สอนเชิงผลิตภาพ 
3 3 9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

- การเรียนรู้ของนักศึกษาในสภาวการณ์ 
Covin-19  

5 5 25 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

การพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนเชิง
พ้ืนที่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนขาดทักษะการท างานวิจัย                  
เชิงพ้ืนที่ 

3 3 9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

-อาจารย์ผู้สอนไม่มีประสบการณ์ด้าน
การสอนออนไลน์ 

4 5 20 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

 -บทเรียน online ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ของ

4 5 20 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
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ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่
จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

นักศึกษา  
      
หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้)  2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

 
ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ี 
มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

 (4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

ด้านการเรียนการสอน - นักศึกษาขาดทักษะภาวะ
ผู้น า 

1. นักศึกษาด าเนินกิจกรรมในรายวิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. การมีกิจกรรมทุกปีการศึกษาท่ีเน้นให้
นักศึกษาด าเนินการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ โดยมีผู้สอนเป็น Coaching 
ในกิจกรรม 

  

......ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 
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ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ี 
มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

 (4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

- นักศึกษาขาดทักษะ              
การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

1. จัดรายวิชา โครงการเพื่อการพัฒนา 
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 

2. ผู้สอนก าหนดประเด็นและให้นักศึกษาคิด
กิจกรรมตามประเด็น ในรายวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนา                      
ภูมิปัญญาไทย 

3. การมีกิจกรรมทุกปีการศึกษาท่ีเน้นให้
นักศึกษาด าเนินการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ โดยมีผู้สอนเป็น Coaching 
ในกิจกรรม 

  

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 
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ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ี 
มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

 (4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

 - นักศึกษาขาดทักษะ               
การท างานร่วมกัน 

1. การฝึกให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมกลุ่ม    
ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  

 
  

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ขาดทักษะการสอนเชิง
ผลิตภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการสอนเชิงผลิตภาพ และ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงจัด
ให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงมาให้ค าปรึกษา 

  

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

- การเรียนรู้ของนักศึกษา
ในสภาวการณ์                 
Covin-19  

1. การสนับสนุนให้อาจารย์อบรมเรียนรู้เรื่อง
การจัดท าสื่อการเรียนรู้ online  

  

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

2. การมีห้องเรียนหรืออุปกรณ์การเรียน               
การสอนที่รองรับระบบ online   

  

….ยอมรับ 
....ควบคุม 
ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 
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ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ี 
มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

 (4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

การพัฒนางานวิจัย
และงานวิชาการอ่ืน
เชิงพ้ืนที่ 

- อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย
และงานวิชาการอ่ืนเชิง
พ้ืนที่ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ และ
จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงมาให้ค าปรึกษา 

  

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

การพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

- อาจารย์ผู้สอนไม่มี
ประสบการณ์ด้าน              
การสอนออนไลน์ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์อบรม
เรียนรู้เรื่องการสอนในระบบ online  

  

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

- บทเรียน online ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถ
เข้าถึงกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา  

1.การสนับสนุนให้อาจารย์อบรมเรียนรู้เรื่อง
การจัดท าสื่อการเรียนรู้ online    

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

  
หมายเหต ุ  ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี  
      ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณX์  ไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- นักศึกษาขาดทักษะภาวะผู้น า 1. จัดการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกและส่งเสริมทักษะ
ภาวะผู้น าในรายวิชาที่
เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม 1. นักศึกษาไม่กล้า
แสดงออก ใน                
การด าเนินกิจกรรม 

2. ยังมีนักศึกษาที่ไม่มี
ความรับผิดชอบใน
กิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย  

1. กิจกรรมเสริมทักษะในภาวะ
ผู้น าในรายวิชาทัศนคติ 
จริยธรรมและพฤติกรรม
ทางสังคมให้กับนักศึกษา 

2. กิจกรรมในรายวิชาโครงการ
เพ่ือการพัฒนา 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมที่เน้นให้
นักศึกษาด าเนินการตั้งแต่
ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
โดยมีอาจารย์เป็น 
Coaching ในกิจกรรม 

 
 

หลักสูตร ฯ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- นักศึกษาขาดทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ 

1. จัดการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกและส่งเสริมทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์ให้แก่
นักศึกษา 

 

ความเสี่ยง
สูงมาก 

ควบคุม 1.นักศึกษาบางกลุ่ม
ยังคงมีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
ตัวอย่างชั้นเรียน  

2. นักศึกษายังไม่
สามารถน าความรู้ที่
มีอยู่ไปต่อยอดสู่สิ่ง
ใหม่ได้ 

1. จัดรายวิชา โครงการเพื่อ
การพัฒนา เพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 

2. ผู้สอนก าหนดประเด็นและ
ให้นักศึกษาคิดกิจกรรมตาม
ประเด็น ในรายวิชาการ
ประกอบการทางสังคม 

3. การมีกิจกรรมทุกปี
การศึกษาท่ีเน้นให้นักศึกษา
ด าเนินการตั้งแต่ต้นจน
สิ้นสุดกระบวนการ โดยมี
ผู้สอนเป็น Coaching ใน
กิจกรรม 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนขาดทักษะ การ
ท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการท างานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 

 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม 1. อาจารย์ให้                
ความสนใจการ
ท างานวิจัยเชิง 
พ้ืนที่น้อย 

1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการท างาน
วิจัยเชิงพ้ืนที่  

2. การมีรายวิชาในหลักสูตรที่
เน้นการเรียนรู้จาก                 
การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

3. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการปฏิบัติในพ้ืนที่
มากกว่าห้องเรียน 

หลักสูตร ฯ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- อาจารย์ผู้สอนไม่มี
ประสบการณ์ด้านการสอน
ออนไลน์ 

- บทเรียน online ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ              
กับทางมหาวิทยาลัย และ
การอบรมในหลักสูตร               
ระยะสั้นจากภายนอก  

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม 1. อาจารย์ให้                 
ความสนใจใน              
การอบรมและ
น ามาใช้ในรายวิชา 
แต่เนื่องจากการท า
บทเรียน online 
เป็นทักษะ ท าให้
การน าเสนอ
บทเรียนแก่
นักศึกษาบางครั้งยัง
ไม่น่าสนใจ  

1. หลักสูตรมีการประชุม
ติดตามผลการด าเนินการ
สอน online เพ่ือหารือ
แนวทางในการพัฒนา
เทคนิคการสอนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลแก่นักศึกษา 

2. ให้นักศึกษาเสนอแนะ
รูปแบบการเรียนที่สามารถ
สร้างการเข้าถึงเนื้อหาใน
รายวิชาเพ่ือให้ผู้สอนน ามา
ปรับปรุง  

  

หลักสูตรฯ 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  ผู้รายงาน นางสาววรรณลดา กันต์โฉม  
                                                                                                                                                          กรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

วันที่ 24  เดือน มีนาคม  พ .ศ.  2564 
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