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สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 
Master of Art Program in Social Development and Engagement 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์) 
Master of Art (Social Development and Engagement) 
ช่ือย่อ : ศศ.ม. (พัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์) 
M.A. (Social Development and Engagement) 

3. วิชาเอก   - 
4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
5.3 ภาษาท่ีใช้  
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย และนานาชาติ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผูส้ำเร็จการศึกษา  
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่ 9/2562 
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 6.2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 7/2562  วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 6.3 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3 /2563                        
วันที่ 17 เมษายน 2563 
 6.4 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 17 
ตุลาคม 2563 
 6.5 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 1.  นักพัฒนาสังคม นักพฒันาชุมชน และนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2.  เจ้าหน้าที่นักวิชาการในองค์กรภาครฐั (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมการพฒันาชุมชนและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม 
สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์กรบรหิารส่วนท้องถ่ิน 
และองค์กรพฒันาระหว่างประเทศ) 

3.  อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา  
4.  นักบริหารในองค์กรต่าง ๆ นักวิจัย นักวิชาการ (ด้านการวิเคราะห์และค้นหาองค์ความรู้

ทางการพัฒนา) 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา- ปีท่ี 
สำเร็จการศึกษา 

(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ปี พ.ศ. 
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
1. นายอนันต์     แย้มเยื้อน ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารพัฒนาสังคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศศ.ม. (พฤติกรรมศาสตร์และการพัฒนา
บุคคล)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,   
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรังสิต  

2557 
 

2551 
 
 

2548 

2. นางยุพิน เถื่อนศรี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บช.บ. (บัญชี)  
มหาวิทยาลัยพายัพ   

2551 
 

2540 
 

2530 

3. นางสาวนิชภา โมราถบ อาจารย์ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2557 
 

2551 
 

2549 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นตอ้งนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มุ่งเนน้ให้คนเป็น

พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยมลีักษณะสำคัญ 5 ประการ ไดแ้ก่ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มี
ทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห ์มีความคิดสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่างและมีจุดยืนทางจรยิธรรม 
นอกจากนี้ ยังมุ่งแสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนภาค        
ประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการรว่มคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มุ่งเพิ่มผลิตภาพของกำลังคนเพื่อรองรับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 ทั้งนี้ หลักสูตรพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์บูรณาการ พันธกิจสมัพันธ์ เข้ากับการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อ
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง องค์กร ชุมชน สังคมและเป็นพลเมืองที่
ศักยภาพและมีบทบาทในการร่วมพัฒนาประชาคมโลกได้ 
 11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการของมนุษย์     
ไม่มีที่สิ้นสุดแต่การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้าน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง เช่น ระดับการศึกษา
ของคนในสังคมการสื่อสารคมนาคม โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของประชานเพื่อสร้าง
เปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาของรัฐ วัฒนธรรมและสังคมให้มีความยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบ การประดิษฐ์ การ
วิพากษ์วิจารณ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของพลเมืองในสังคมนั้นๆ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคน 
ชุมชน สังคมและท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นำองค์ความรู้ทางสงัคม และวัฒนธรรม และประสบการณ์ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง  องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึง สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบต่อแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึง 
ทิศทางการพัฒนาทางการศึกษาไทย และนานาชาติล้วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต 
จึงมุ่งเน้นการสง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ อีกทั้งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเน้นทักษะที่จำเป็นของ
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถนำ องค์ความรู้และประสบการณ์ ที่มี
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไปสู่การบูรณาการบนความคิดสร้างสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์กั บ
สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อสังคม ชุมชน และและสังคมโดยรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมี
เป้าหมายด้วยการดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ เข้ามาบูรณาการเพื่อส่วนรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
การเสริมสร้างพลังทางทางสังคม และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็น
มหาวิทยาลัยท้องถ่ิน 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
"สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน" 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
2. วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ 

พัฒนาชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน 

4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
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5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นใน
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
- ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
      คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 ท่าน ประสานงานกับคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้สอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      
ที่ให้บริการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและเวลา
สอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
     ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการบริหารงานพัฒนาสังคมที่มีความรู้ ทักษะ และ

ศักยภาพในการวิจัย การนำองค์ความรู้การพัฒนาสังคมแบบองค์รวมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมมาสร้างนวัตกรรม เช่ือมโยงพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
       การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asian Economic Community : AEC) มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการผลิตและการ
ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะและศักยภาพทั้งทางวิชาการและมีสมรรถนะสูงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเกิดเสรีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ตามกรอบข้อตกลง MRAs ของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
นอกจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแล้ว 
หลักสูตรฯ ยังต้องการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถยินหยัดใน
เวทีการพัฒนาโลก มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งด้านการลงทุนเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาที่ยั่งยืน  เสริมสร้างของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน โดย
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถ่ินให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาไทยเพือ่สรา้งปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการประเทศภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยสร้างภูมิคุ้มกันรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในโลกไร้พรมแดน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้นำและนักบริหารการพัฒนาสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบความร่วมมือด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ที่กำหนดให้ประเทศ
สมาชิกร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ สร้างระบบการคุ้มครองทางสงัคม ส่งเสรมิความยุติธรรม รักษา
สิทธิของประชาชน รวมถึงแรงงานของประเทศสมาชิก ในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนในการพฒันาศักยภาพกำลงัแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมการผลติมหาบัณฑิตที่มคุีณภาพที่เหมาะสม ตามความต้องการของศตวรรษที ่
21 เสริมสร้างทักษะในการประกอบการ การพัฒนาศักยภาพความคิดเชิงระบบ ที่จะนำไปสู่การสร้าง
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ระบบสวัสดิการทางสงัคมและความมั่นคงทางสังคม รวมถึงการคุ้มครองทรพัยากรมนุษย์ตามกรอบคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคนและคุณภาพการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสนับสนุนจัด
การศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งวิชาชีพและวิชาการ เน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพทั้งด้าน
ทักษะภาษาและความรอบรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและขีด
ความสามารถการแข่งขันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน สำหรับการมุ่งประโยชน์
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาคนไทยให้
มีภูมิ คุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่ งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การพัฒนานวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังสร้าง
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน
ด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย เปิด
กว้างที่จะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมทางสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ ภาษา และศาสนาของเพื่อนประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนมากยิ่งข้ึน พร้อมยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้สามารถรับประโยชน์
จากโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน อันจะนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
  จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 
สะท้อนว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์หลายประการ ทั้งโครงสร้าง
จำนวนประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับ
สติปัญญาต่ำ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพของแรงงานต่ำ ประชาชนบางส่วนได้รับการ
คุ้มครองและได้รับสวัสดิการทางสังคม บางส่วนยังเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการ
ทางสังคม ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ของประชากรและโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการ
พัฒนาประเทศ ประเทศไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงปัญหา    
ยาเสพติดและการเพิ่มข้ึนของการติดการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในการแข่งขันทั้งในเวทีประชาคมอาเซียนและเวทีโลก  ด้วยเหตุน้ี การ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ จึงเป็นประเด็น
สำคัญและตอบสนองการแก้ไขสถานการณ์ทางสังคมดังเช่นปัจจุบัน 
  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
เพื่อให้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำการพัฒนา
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สังคมที่มีความรู้ มีทักษะและสมรรถนะในการวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งใช้องค์ความรู้และนำนวัตกรรมมา
พัฒนาสังคมได้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd) มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม โดยจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการพัฒนาการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจท้องถ่ิน มีปรัชญามหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินภายใต้วิสัยทัศน์ 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการสร้างคนดี คนเก่ง และมีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นเอกลักษณ์ คือ 
มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถ่ิน และมียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 
2560-2579 “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถ่ิน” คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องนำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม 
จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของคณะคือ มีการบูรณาการนำองค์ความรู้ทุกหลักสูตรสาขาวิชามาปฏิบัติ
ตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การบูรณาการพันธกิจการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่งานพันธกิจ
สัมพันธ์ และยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ มุ่งเป้าที่จะ พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการงานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านบูรณา
การพันธกิจ พัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ ตลอดจน พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์ จึงได้มีการกำหนดนโยบายให้อาจารย์ทุกหลักสูตรพัฒนาการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ภาควิชาการ 
และภาคชุมชนท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 
  ผลการสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและพันธกิจสัมพันธ์ จากกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 150 คน (โดยสุ่ม
แบบเจาะจง) ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่มีงานทำแล้ว คิดเป็นร้อยละ 73.62 ทำงานในองค์การ
ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 43.54 และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.38 มีความ
สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 74.11 สำหรับเหตุผลในการศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 64.95 และต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์การทำงาน คิดเป็นร้อยละ 53.45  ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความประสงค์เรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 98.93 ใช้เงินทุน
สนับสนนุเป็นทุนสว่นตัว คิดเป็นร้อยละ 55.89 นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ พบว่า หลักสูตรตรงกับความต้องการและก้าวหน้าในอาชีพ 
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คิดเป็นร้อยละ 44.95 รองลงมาคือ หลักสูตรเป็นที่ต้องการขององค์กรและหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
30.26 และหลักสูตรจัดการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 14.79 ส่วนข้อเสนอแนะโดยสรุป 
ได้แก่ ควรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาด้านการ
สืบค้นข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์ 
  จากข้อมูลผลการสำรวจข้างต้น  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร      
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร        
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งสร้างนักพฒันาสงัคมทีม่ีความเปน็ผู้นำการพัฒนา มีจริยธรรม มีความรู้และทักษะ
ในการวิเคราะห์ วิจัย ใช้องค์ความรู้และนำนวัตกรรมมาวางแผนและบริหารจัดการพัฒนาสังคมได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศและประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดสังคมที่มีสันติสุข 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 1.  มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์พันธกจิสัมพนัธ์กับสังคมสู่การพฒันา
ท้องถ่ิน 

 2.   มีความรู้ สามารถกำหนดนโยบายการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ในการพฒันาสงัคม 
  3.  มีทักษะในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพฒันา
สังคม 
  4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาสงัคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  มีภาวะผู้นำ คิดเป็น ทำเป็น และแกป้ัญหาจัดการความรูสู้่การพัฒนาสังคม 
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1.หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิฯ และดัชนี
บ่งช้ีผลดำเนินงานของ สกอ.
และความต้องการ/
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.ปรบัปรุงหลักสูตรตามกรอบ
เวลาที่กำหนด (ทุก 5 ปี) 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
เป็นกรอบการดำเนินงานตาม
ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานทุกปี
การศึกษา 
3. ประเมินผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรทุกปี และนำผลการ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรงุ (มคอ.2) 
2. แผนปฏิบัติการประจำป ี
การศึกษา 
3. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร (มคอ.7) 
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 
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ประเมินมาปรบัปรุงแผน
ดำเนินงานในปีต่อไป 
4. รายงานผลระดมความ
คิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของ
หลักสูตรในที่ประชุมคณาจารย์
อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 
5. ประมินความพงึพอใจตอ่
คุณภาพหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะจากมหาบัณฑิตผู ้
ใช้มหาบัณฑิตและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียทุกป ี

5. รายงานการประชุม
คณาจารย ์
6. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะจาก
มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต 

2. ส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
และการ ประเมินผลที่เน้นผู ้
เรียนเป็นสำคัญในทุกรายวิชา
และระบุไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา 
2. จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่อาจารย์
ผู้สอน 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู ้
เรียนเป็นศูนย์กลางและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (มคอ.5) 
3. โครงการเพิ่มทักษะการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 

3. ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู ้
และการประเมินผลเพือ่ให้บรรลุ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทกุดา้น 

1. อบรมอาจารยใ์นการจัดทำ 
และทวนสอบรายละเอียดของ 
รายวิชาให้สอดคลองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
2. ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
3. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
ของแต่ละรายวิชา 
4. นำผลประเมินรายงานผล
การดำเนินการมาปรบัปรุง
รายละเอียดของรายวิชาทุกป ี

1. โครงการเพิ่มพูนทักษะการ 
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ี่จัดโดยหลกัสูตร 
2. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
3.รายงานผลการดำเนินการของ 
รายวิชา (มคอ.5) 
4. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

4. พัฒนาบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่องและทรัพยากรการ 
เรียนการสอนที่จำเป็นอย่าง 
เพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

1. กำหนดแผนความต้องการ
และงบประมาณเพื่อจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกบั 
ความตอ้งการของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจำและบุคลากร 
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/ 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.รายการทรัพยากรการเรียน
การสอนที่จำเป็นในแตล่ะปี
การศึกษา 
2.แผนพัฒนาและผลการ
ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
ของหลักสูตร 

5.เสริมสร้างความรู ้
และทักษะทางวิชาชีพของ 
นักศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

1. สำรวจลักษณะมหาบัณฑิตที่
พึงประสงค์จากมหาบัณฑิตและ
ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
2. สำรวจความต้องการในการ 
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพของ 
นักศึกษา 
3. การจัดอบรมหลักสูตรที่
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

1. ผลการสำรวจจากผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
2. ผลการสำรวจความต้องการ 
อบรมของนักศึกษา 
3. โครงการอบรมเพิ่มพูนทกัษะ 
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. ผลทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
การฝกึอบรม 

6. แผนการปรับปรงุหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลาทีก่ำหนด 

จัดทำโครงการพัฒนาและ 
ปรับปรงุหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

หลักสูตรที่พฒันาและปรบัปรุง
ใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  
      ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา      

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     กำหนดระยะเวลาศึกษาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา 

ภาคเรียนปกติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
2. การดำเนินการหลกัสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้แต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน สิงหาคม 
 ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มี
สทิธ์ิเข้าศึกษาได้ 
 2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 

2.3.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและกรอบคิดการพฒันา 
2.3.2 การปรบัตัวจากการทำงานมาเป็นการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัย 
2.3.3 การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
2.3.4 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หรอืการสืบค้นสารสนเทศ การเขียน

บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
2.3.5 นักศึกษาขาดทักษะการออกแบบงานวิจัย ทักษะการทำงานวิจัย 
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการ
เรียน การจัดทำวิทยานิพนธ์ และการบริหารจัดการด้านเวลา  

2.4.2 จัดอบรมปรับความรู้ในศาสตร์การพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นเนื้อหาด้านการ
พัฒนาเพื่อปรับพื้นฐานความคิดและความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรพัฒนาสังคม
และพันธกิจสัมพันธ์ 

2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการเรียน และการจัดทำวิทยานิพนธ์ เช่น การจัดตั้ง
คลินิกวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการ การรายงาน
ความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ การอบรมการเขียนบทความวิจัย เป็นต้น 

2.4.4 สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
หรืออบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสืบค้นบทความวิชาการและบทความวิจัย 

2.4.5 จัดอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การดำเนินการวิจัยทั้ง        
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2.4.6 จัดสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาสังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพบปะพูดคุย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการด้านการพัฒนา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

นักศึกษาระดับ   
ศิลปศาสตร   
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
ระดับชั้นปี 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข  แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข  แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข  แผน ก  
แบบ ก2 

แผน 
ข  

แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข  

ช้ันปีที่ 1 20 - 20 15 20 15 20 15 20 15 
ชั้นปีที่ 2 - - 20 - 20 15 20 15 20 15 

รวม 20 - 40 15 40 30 40 30 40 30 
คาดว่าจะสำเร็จ - - 20 - 20 15 20 15 20 15 
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2.6 งบประมาณตามแผนงบประมาณ ดังนี้ 
ใช้งบประมาณแผ่นดินตามปกติและงบประมาณเงินรายได้ที่ ได้รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
     2.6.1 แผน ก แบบ ก 2  

 หมวดเงิน 
ปงีบประมาณ  

2564 5256  6256  7256  2568 
ค่าตอบแทน 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000 

ค่าใช้สอย 240,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

 
2.6.1 แผน ข 

 หมวดเงิน 
ปงีบประมาณ  

2564 5256  6256  7256  2568 
ค่าตอบแทน - 360,000 720,000 720,000 720,000 

ค่าใช้สอย - 180,000 360,000 360,000 360,000 

ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายออื่นๆ - 360,000 720,000 720,000 720,000 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม - 900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 50,000 บาท /คน/ปี 
2.7 ระบบการจัดการศึกษา  

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
                 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์และคณบดบีัณฑิต
วิทยาลัย และเป็นไปตามให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หนว่ยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
        (ก) แบบ แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

  1. หมวดวิชาบังคับ     15  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเลือก      9    หน่วยกิต 
  3. วิทยานิพนธ์      12  หน่วยกิต 
 

        (ข) แบบ แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ      15  หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก     15  หนว่ยกิต 
3. การค้นคว้าอิสระ      6  หนว่ยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
(ก)  แผน ก แบบ ก 2 
 1. วิชาบังคับเรียน             15 หน่วยกิต 
2531101  แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 
   Social Development Concepts and Theories 
2531102  การวางแผนนโยบายพื้นฐาน และพันธกิจสัมพันธ์  3(3-0-6) 

เพื่อการพัฒนาสังคม 
Basic Policy Planning and Engagement  
for Social Development 

2531103  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
   Research Methodology in Social Development 
2531104  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   3(3-0-6) 
   Participatory Action Research 
2531105  สัมมนาประเด็นพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  3(3-0-6) 
   Seminar on Social Development Issues and Engagement 
 2. วิชาเลือก เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนทั้งสองกลุ่มวิชา   

ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
2531201  การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในภาวะวิกฤต 3(3-0-6) 
   Community Empowerment Process in Crisis 
2531202  การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

 Spatial Analysis for Social Development 
2532203  การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

 Creative Knowledge Management 
2532204  การประเมินผลกระทบทางสังคม    3(3-0-6) 

 Social Impact Assessment 
2532205  การประยุกต์พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

  Application of Engagement for  
Social Development 

2533206  สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 Statistics for Social Development Research 
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2533207  การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายเพื่อ   3(3-0-6) 
การพัฒนาสังคม 
Communication and Networks for  
Social Development 

2533208  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ     3(3-0-6) 
 Achieved Improvement 

2533209  การเป็นผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจ   3(3-0-6) 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corporate Social Responsibility and  
Entrepreneurship 

กลุ่มวิชานโยบายสังคมและการวางแผนพัฒนาสังคม 
2531301  การเมืองกับการกำหนดนโยบาย    3(3-0-6) 

 Politics and Policy Formulation 
2531302  การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  3(3-0-6) 

 Strategic Designing and Planning 
2532303  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและ   3(3-0-6) 
   การวางแผนพัฒนาสังคม 

 Public Policy Analysis and Social Development Planning 
2532304  การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมนิผลนโยบาย 3(3-0-6) 

 Policy Implementation and Policy Evaluation  
2532305  นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

 Innovation and Communication for  
Social Development 

2532306  ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลสำหรับนักพัฒนา  3(3-0-6) 
Leadership and Good Governance for  
Social Development Actor  

2532307  สำนึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม  3(3-0-6) 
การพัฒนา 
Public Awareness, Contemporary Issues and Social 
Development Trends 

2532308  การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 
   Organizational Management in the Digital Age 
2532309  กลยุทธ์การพัฒนาสังคมในภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยพิบัต ิ 3(3-0-6) 
     Strategy of Social Development in Social Crisis from Disasters 
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2532310  การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมกับการเสรมิสร้างศักยภาพ 3(3-0-6) 
   Analysis of Social Behaviors and Potential Enhancement 
2532311  ยุทธศาสตร์การบริหารระบบสวัสดิการสงัคมและการพัฒนา 3(3-0-6) 
   Strategies of Social Welfare System and Development 
2533206  สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

 Statistics for Social Development Research 
3. หมวดวิทยานิพนธ์  บังคับเรียน    12 หน่วยกิต 

2532402  วิทยานิพนธ์ 1     2 หน่วยกิต 
Thesis 1 

2532402  วิทยานิพนธ์ 2     4 หนว่ยกิต 
Thesis 2 

2532402  วิทยานิพนธ์ 3     6 หน่วยกิต 
Thesis 3 

 
(ก)  แผน ข 
 1. วิชาบังคับเรียน             15 หน่วยกิต 
2531101  แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 
   Social Development Concepts and Theories 
2531102  การวางแผนนโยบายพื้นฐาน และพันธกิจสัมพันธ์  3(3-0-6) 

เพื่อการพัฒนาสังคม 
Basic Policy Planning and Engagement for  
Social Development 

2531103  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
   Research Methodology in Social Development 
2531104  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   3(3-0-6) 
   Participatory Action Research 
2531105  สมัมนาประเด็นพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  3(3-0-6) 
   Seminar on Social Development Issues and Engagement 
 2. วิชาเลือก เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนทั้งสองกลุ่มวิชา   

ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
2531201  การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในภาวะวิกฤต  3(3-0-6) 
   Community Empowerment Process in Crisis 
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2531202  การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 Spatial Analysis for Social Development 

2532203  การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
 Creative Knowledge Management 

2532204  การประเมินผลกระทบทางสังคม    3(3-0-6) 
 Social Impact Assessment 

2532205  การประยุกต์พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
  Application of Engagement for  

Social Development 
2533206  สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

 Statistics for Social Development Research 
2533207  การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายเพื่อ   3(3-0-6) 

การพัฒนาสังคม 
Communication and Networks for  
Social Development 

2533208  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ     3(3-0-6) 
 Achieved Improvement 

2533209  การเป็นผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจ   3(3-0-6) 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corporate Social Responsibility and  
Entrepreneurship 

กลุ่มวิชานโยบายสังคมและการวางแผนพัฒนาสังคม 
2531301  การเมืองกับการกำหนดนโยบาย    3(3-0-6) 

 Politics and Policy Formulation 
2531302  การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  3(3-0-6) 

 Strategic Designing and Planning 
2532303  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและ   3(3-0-6) 
   การวางแผนพัฒนาสังคม 

 Public Policy Analysis and  
Social Development Planning 

2532304  การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมนิผลนโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Implementation and Policy Evaluation  
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2532305  นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
 Innovation and Communication for  

Social Development 
2532306  ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลสำหรับนักพัฒนา  3(3-0-6) 

Leadership and Good Governance for  
Social Development Actor  

2532307  สำนึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม  3(3-0-6) 
การพัฒนา 
Public Awareness, Contemporary  
Issues and Social Development Trends 

2532308  การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 
   Organizational Management in the Digital Age 
2532309  กลยุทธ์การพัฒนาสังคมในภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยพิบัต ิ 3(3-0-6) 
     Strategy of Social Development in Social Crisis from Disasters 
2532310  การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมกับการเสรมิสร้างศักยภาพ 3(3-0-6) 
   Analysis of social Behaviors and Potential Enhancement 
2532311  ยุทธศาสตร์การบริหารระบบสวัสดิการสงัคมและการพัฒนา 3(3-0-6) 
   Strategies of Social Welfare System and Development 
2533206  สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

 Statistics for Social Development 
3. หมวดการค้นคว้าอิสระ บังคับเรียน     6 หน่วยกิต 

2532401  การค้นคว้าอิสระ 1     2  หน่วยกิต 
Independent Study 1 

2532401  การค้นคว้าอิสระ 2     4  หน่วยกิต 
Independent Study 2 

รายวิชาเสริม 
นักศึกษาแผน ก  แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กำหนด
โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
1555101   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6) 

English for Graduates 
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 3.1.4   แผนการศึกษา 
  (1) แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัส 
 

ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    
-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2531101 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
2531102 พื้นฐานนโยบาย การวางแผน และพันธกิจ 

สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม 
3(3-0-6) 

2531103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัส 
 

ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    

-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2531104 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
2532402 วิทยานิพนธ์ 1 2 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัส 
 

ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    

-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2531105 สัมมนาประเด็นพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
2532402 วิทยานิพนธ์ 2 4 หน่วยกิต 

 รวม  10 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัส 
 

ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    

-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2532402 วิทยานิพนธ์ 3 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

(2)  แผน ข  
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

 
รหัส 

 
ชื่อรายวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    
-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2531101 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
2531102 พื้นฐานนโยบาย การวางแผน และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการ

พัฒนาสังคม 
3(3-0-6) 

2531103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 
ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัส 

 
ชื่อรายวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    

-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2531104 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัส 
 

ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    

-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2531105 สัมมนาประเด็นพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วิชาเลือก) 3(3-0-6) 
2532401 การค้นคว้าอิสระ 1 2 หน่วยกิต 
 รวม 11 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัส 
 

ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ    

-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2532401 การค้นคว้าอิสระ 2 4 หน่วยกิต 

 รวม 4 หน่วยกิต 
 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2531101 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 
  Social Development Concepts and Theories 
  ความรู้เบื้องต้นด้านการพัฒนาสังคม แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาการพัฒนา ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก  แนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาสังคมทางเลอืก  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมร่วมสมัย การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
สังคมกับกรณีศึกษาในปัจจุบัน 
  Basic knowledge in social development; sociological concepts and 
theories; socio-cultural changes, mainstream social development, alternative social 
development, and contemporary social development; the application of social 
development concepts and theories for current public issues. 
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2531102 พ้ืนฐานนโยบาย การวางแผน และพันธกิจสัมพันธ์   3(3-0-6) 
  เพ่ือการพัฒนาสังคม 

 Basic Policies for Planning and  
Engagement for Social Development 

  แนวคิดและหลักการพื้นฐานของพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม วิเคราะห์ ระบบ กลไก 
การวางแผน และการใช้องค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยใช้กรณีศึกษา 

 Concepts and basic principles of social engagement; analysis of 
systems, mechanism, planning and utilization of the main components of social 
engagement management for social development mobilization through the case 
studies approach. 
 
2531103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Development 
  กรอบแนวคิดการวิจัย เชิงปริม าณและเชิ งคุณภาพทางการพัฒ นาสั งคม 
กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาและการออกแบบการวิจัยทางการพัฒนาสังคม การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล จรรยาบรรณของนักวิจัย การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย    
  Scopes of quantitative and qualitative researches in social 
development; research process, problem determination and research design in social 
development; tools building; data collection methods; analysis and presentation of 
information; ethics of researchers; writing a research proposal.  
 
2531104 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    3(3-0-6) 

Participatory Action Research 
แนวคิด  วิธีการ  เทคนิคและเครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การ

สง่เสริมการมีส่วนร่วมที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน โดยใช้กรณีศึกษา 

Concepts, methods, techniques, and participatory action research tools; 
promotion of participation applied to action research in communities; ethics of 
researchers; utilization of research findings in community development and problem 
solutions.  
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2531105 สัมมนาประเด็นพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์   3(3-0-6) 
  Seminar on Social Development Issues and Engagement   
  การประยุกต์ใช้ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนความรู้  และ
ข้อคิดเห็น รายงานประเด็นหัวข้อที่สนใจโดยเน้นมิติพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และมิตินโยบายสังคม
และการวางแผนพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเตรียมพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 
  Application of social development; concepts and theories; social 
development; discussion; presentation of topics interested focusing on the 
dimension of social engagement, social policy, and social development planning; in 
accordance with current situations; for conducting thesis or independent study. 
 
 2. หมวดวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2531201 การเสริมสรา้งพลังอำนาจชุมชนในภาวะวิกฤต   3(3-0-6) 
  Community Empowerment Process in Crisis   

แนวคิดกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
พฤติกรรมบุคคล จริยธรรมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน ภาวะผู้นำและการจัดการความสุข  
การประเมินผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน และกรณีศึกษา: พื้นที่เด่นเพื่อร่วมกับชุมชนใน
การพัฒนาและเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน   
  Concept of community empowerment process community learning 
process personal behavior ethics and empowerment of community leadership and 
happiness management evaluation of community empowerment and case studies: 
prominent areas to join the community in the development and empowerment of 
communities. 
 
2531202 การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 

Spatial Analysis for Social Development 
การวิเคราะห์พื้นที่ สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง

การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ประมวลสรุปเป็น
แนวทาง หรือประเด็นที่จะนำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกแบบวางแผน พัฒนาพื้นที่
ทางสังคม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับการมีส่วนร่วมภายใต้ปัจจัยเชิงพื้นที่ โดยใช้
หลักการเทคนิคการวิเคราะห์แบบซ้อนทับแผนที่ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลรายละเอียด เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยด้านกายภาพ ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาสังคม 
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The Spatial analysis of various situations in terms of economy, society, 
culture, politics, governance, natural resources and environment that affects 
development; summarization in guidelines or issues leading to the creation of 
development strategies and social space design using geographic information systems 
(GIS) together with participation under spatial factors; applying principles of overlay 
mapping techniques; spatial data and detailed information (attribute data) from a 
geographic information system database to prioritize suitable physical factors for 
social development. 
 
2532203 การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6) 

Creative Knowledge Management 
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ เครื่องมือ กระบวนการ

จัดการ และการประยุกต์แนวคิดการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์กับกรณีศึกษาในปัจจุบัน 
Concepts of knowledge, creative knowledge management, tools, and 

process; application of the concepts for current public issues. 
 
2532204 การประเมินผลกระทบทางสังคม     3(3-0-6) 

Social Impact Assessment 
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์  โครงการ กิจกรรม และการ

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ ประเมินผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพ การนำเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา จัดทำข้อเสนอแนะทางเลือกกิจกรรมด้านนโยบาย โครงการ การให้บริการ        
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบท และสภาพสังคมในพื้นที่เพื่อการพัฒนา 

Impacts of the strategy development policy, projects, activities and 
development practices in various dimensions; evaluation of possible social impacts in 
terms of society, economy, culture and health; ways to reduce social impacts for 
determining alternative policy options, activities, projects, services and 
implementation in accordance with the social condition and context for 
development. 
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2532205 การประยุกต์พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
Application of Engagement for Social Development 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้นแบบพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 

และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาเชิงนโยบาย 
Analysis and synthesis of social engagement model, spatial 

phenomena, and knowledge and innovation application for spatial development 
leading to policy development 
 
2532206 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนานาสังคม   3(3-0-6) 
  Statistics for Social Development Research  
  สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวและสองทาง การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์ และการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
สำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม 
  Descriptive statistics, inferential statistics consisting of estimation and 
hypothesis testing, analysis of variance: ANOVA, Chi-Square test, regression analysis 
and correlation analysis; application of ready-made programs, and analysis and 
interpretation of statistical data for social development research. 
 
2532207 การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสำหรับ    3(3-0-6) 

การพัฒนาสังคม 
Communication and Networks for Social Development 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท เทคนิค รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ ของการสื่อสาร และ

การสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยสนับสนุน  ตัวแบบที่จะนำมาใช้ในการ
สร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสาร และใช้ประโยชน์จากการ
สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของสังคมได้ 

Meaning, importance, techniques including means methods of 
communication and networking for development; analysis of problems, support 
factors, and the models used to create networks for social development; knowledge 
sharing, communication, and utilization of the networks for development appropriate 
for each social context. 
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2532208 การยกระดับผลสัมฤทธิ์      3(3-0-6) 
Achieved Improvement 
ความหมาย ความสำคัญ วิธีการพัฒนาความสามารถขององค์กรระดับปฏิบัติ ให้มี

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสร้างวิธีแปลงนโยบายจากผู้บริหารองค์กร หรือผู้บริหารระดับกลาง
ไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างมีระบบ การกระจายความสามารถจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้บริหารระดับกลาง
และสู่ผู้ปฏิบัติ การเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรตาม 5 ข้ันตอนหลัก 
ประกอบด้วย การเลือกกระบวนการที่จะทําการปรับปรุง การวิเคราะห์เพื่อหาข้ันตอนการทํางาน     
การวัดสมรรถนะของกระบวน การหาแนวทางในการปรับปรุง การประเมนิผลกระทบด้านต่างๆ 

Meaning, significance, and methods of organizational potential 
enhancement for continuous improvement, systematic implementation of a policy 
from executives and practices; ability distribution from high-level to middle level 
executives to operators; increasing competitiveness in the organization based on 5 
main steps: selecting the process to be improved, analyzing for work procedures, 
process performance measurement, finding ways for improvement, and assessment 
of various impacts. 
 
2533209 การเป็นผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจ    3(3-0-6) 

ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corporate Social Responsibility and  
Entrepreneurship 

  หลักการ รปูแบบ และการจัดทำแผนธุรกจิ ที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม การพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม การสร้างเครอืข่ายธุรกิจเพื่อสงัคม และการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
       Principles, models and business planning of CSR; product 
development adopting a participatory guarantee system (PGS); building strong 
networks of social enterprises and social entrepreneurs. 
 
2531301 การเมืองกับการกำหนดนโยบาย     3(3-0-6) 

Politics and Policy Formulation  
ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับการเมือง วิวัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย บทบาท

ของสถาบันทางทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการกำหนด
นโยบายสังคม  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเมอืงต่อการกำหนดนโยบายสังคม  ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการเมืองและการกำหนดนโยบายสังคม  แนวทางการพัฒนาการเมืองของประเทศ
ไทยต่อการกำหนดนโยบายสังคม 
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Political theory and concept; political evolution of Thailand; the roles 
of political institutions, culture, relations and social policy formulation efficiency and 
effectiveness of the political system on social policy formulation; factors affecting 
politics and social policy formulation; political development guidelines of Thailand 
towards social policy formulation. 

 
2531302 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   3(3-0-6) 

Strategic Designing and Planning 
แนวคิด ขอบเขต หลักการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผนภาพอนาคตด้วยสถานการณ์ กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ การประเมินผลและตัวช้ีวัดความสำเร็จ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
ปัญหาในการออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสังคมไทย 

Concepts, scopes, principles of design and strategic planning; current 
situation analysis; transformative scenario planning; strategic Implementation, 
evaluation and key performance indicators; reviewing the strategic plans using 
sample cases; problems in design and strategic planning of Thai society. 
 
2532303 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและ    3(3-0-6) 

การวางแผนพัฒนาสังคม 
Public Policy Analysis and Social Development Planning 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รูปแบบ     

และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย  หลักการ แนวคิดในการวางแผนพัฒนาสังคม เทคนิคในการ
วางแผน  ตัวแบบแผนการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศไทย          
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายกับการวางแผนพัฒนาสังคม 

 Principles, concepts and processes for analyzing public policy; format 
and techniques for policy analysis; principles and concepts of social development 
planning; planning techniques; models for applying important public policy analysis 
techniques in Thailand; analysis of the relationship between policy making and social 
development planning. 
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2532304 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย  3(3-0-6) 
Policy Implementation and Policy Evaluation  
ทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยเน้นศึกษาการนำนโยบาย

ไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะ  ตัวแบบ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ การนำผลการประเมินนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 

Theories, concepts and policy implementation process focusing on 
policy implementation and evaluation; model, problems and obstacles; applying for 
public policy evaluation finding for social development. 
 
2532305 นวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

Innovation and Communication for  
Social Development 
วิธีการกระทำ และนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

ที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิต การทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม สาธารณะ และการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบ
ใหม่ 
  Methods of action and innovation that are tools for communication 
for social development that makes change; problem solving for developing life, 
working efficiently covering communication among individuals, public, groups, and 
communication through new forms of media. 
 
2532306 ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลสำหรับนักพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

Leadership and Good Governance for Social Development Actor  
ความหมายของภาวะผู้นำ บทบาทความเป็นผู้นำในการบริหารองค์การยุคใหม่ 

บุคลิกลักษณะของผู้นำที่ดี การใช้ทักษะความสามารถของผู้นำในการพัฒนาองค์การ ทักษะในการ
บริหารการจัดการ ศิลปะในการเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การสร้างมนุษยสัมพันธ์        
การสร้างและพัฒนาทีมงาน การสร้างกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับใช้
ความเป็นผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมา  
ภิบาล การวิเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นำของผู้เรียนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อไป 

Meaning of leadership; management roles in modern organizations; good 
leader personality leadership competency skills in organizational development; 
administrative skills; art of negotiation; conflict management; development             
of  human relations, teamwork, effective decision making process; application          
of leadership suitable for various situations to increase vision based on principles    



มคอ. 2 หน้า 39 

of morality and good governance; analysis of learner's leadership styles for 
sustainable development. 
 
2532307 สำนึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม   3(3-0-6) 

การพัฒนาสังคม 
Public Awareness, Contemporary Issues and Social Development 
Trends 
รากฐานทางวัฒนธรรม และประเด็นร่วมสมัยทีม่ีอิทธิพลต่อการพัฒนา การวิเคราะห์

เนื้อหา ลักษณะปัญหา และคุณลักษณะของพลเมืองยุคใหม่ โดยเน้นความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน  แนวโน้ม              
และตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมร่วมสมัย  

Cultural roots and criticized contemporary issues influencing social 
development; content analysis; problem characteristics; problem and characteristics 
of modern citizens with emphasis on self-responsibility; community and society; 
application of good governance principles for public and private administration; 
trends and sustainable development models in contemporary contexts. 
 
2532308 การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
  Organizational Management in Digital Age 
  แนวคิดพื้นฐานและคุณลักษณะขององค์กรในยุคดิจิทัล  หลักการจัดการ 
กระบวนการจัดการในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก จริยธรรมทางการ
จัดการ และความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่หลักทางการจัดการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการองค์กร พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาองค์กรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Basic concepts and features of the organization in the digital age; 
management principles; management processes; corporate culture and external 
environment; management ethics roles and social responsibility; management duties; 
information technology roles in organization management; fundamentals of human 
resource management and organizational behaviors; organization development with 
information technology. 
2532309 กลยุทธ์การพัฒนาสังคมในภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยพบิัติ 3(3-0-6) 
    Strategy of Social Development in Social Crisis from Disasters 
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  กระบวนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และ
แนวโน้มในอนาคต ปัญหาสำคัญที่เกิดข้ึนในสังคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตทางสังคม
จากภัยพิบัติ ด้วยตัวแบบการพัฒนาสังคม ภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคและมหภาค 
 Analysis process for economic, social and political changes and future trends 
important problems that arise in society in order to find solutions to problems in the 
social crisis from disaster with a social development model under the changing 
conditions at the micro and macro levels. 
 
2532310 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมกบัการเสริมสรา้งศักยภาพ 3(3-0-6) 
  Analysis of Social Behaviors and Potential Enhancement 
  จิตวิทยาประยุกต์ในการสร้างเสริมศักยาภาพของกลุ่ม ปัจจัยและกระบวนการทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพ 
กระบวนการขัดเกลาพฤติกรรมมนุษย์ พลวัตกลุ่ม ทฤษฏีทางสังคม ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ ในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม องค์การ ชุมชน และสังคม การประกอบการทางสังคมและชุมชน บุคลิกภาพการทำงาน 
พฤติกรรมองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือการพัฒนาองค์การสำหรบัการพัฒนา กรณีศึกษา
การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ และชุมชน รวมทั้งการจัดการความรู้ และดูงานภาคสนามใน
เรื่องเกี่ยวกับการะบวนการเสริมสรา้งการเรยีนรู้สูแ่นวทางการมีสว่นรวมในการพฒันาอย่างสร้างสรรค์ 
  Applied psychology for group potential enhancement; factors and 
psychological process affecting human behaviors in terms of cognitive process, 
learning process, motivation, personality development, behavior refinement, social 
group dynamics, and social theories; ethical tree theory; interaction between social 
environment and human behaviors at the individual, family, group, institution, 
community, and society levels; social and community entrepreneurship; work 
personality; organizational behaviors; strategic planning; organizational development 
tools; case studies; potential enhancement for group, organizations and communities; 
knowledge management, and fieldwork on learning enhancement process leading to 
participation for creative development. 
 
2532311 ยุทธศาสตร์การบริหารระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  3(3-0-6) 
  Strategies of Social Welfare System and Development 
  ทฤษฏี แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระบบสวัสดิการสังคมในระดับต่างๆ  ของ
ประเทศและต่างประเทศ กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาค
ประชาคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมกับการพัฒนา 
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  Theories, concept, and forms of domestic and foreign social welfare 
management at different levels; social participatory process of organizing social 
welfare systems parallel with development in government organizations; academic 
department private and public sectors, and communities pertinent to social welfare 
systems and deployment. 
 

3. การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2532401 การค้นคว้าอิสระ 1       2 หน่วยกิต 
  Independent Study 1 
  ความสำคัญและที่มาของปัญหาในการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่
ได้รับจากการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ สมมติฐานการวิจัย แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบวิธีการวิจัยและการดำเนินงาน 
  Importance and background of research problems; research purposes; 
benefits from the research; scope of research; specific definition, research hypothesis; 
concepts, theories and related research, including research methodology and 
procedures. 
 
2532401 การค้นคว้าอิสระ 2       2 หน่วยกิต 
  Independent Study 2 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์งานวิจัย  รายงานผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการ  และเผยแพร่ผลงาน ภายใต้ความเห็นชอบและการควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Data analysis and research synthesis; report the study results to the 
advisor or committee and publish the work under the approval and control of the 
curriculum administration committee. 
2532401 วิทยานิพนธ์ 1       2 หน่วยกิต 

Thesis 1 
ความสำคัญและที่มาของปัญหาในการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่

ได้รับจากการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และสมมติฐานการวิจัย  
  Importance and background of research problems; research purposes; 
benefits from the research; scope of research; specific definition and hypothesis of 
research. 
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2532401 วิทยานิพนธ์ 2       4 หน่วยกิต 
Thesis 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจยัและการดำเนินงาน ซึ่ง

ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง เครือ่งมือในการวิจัย การหาคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล  

Concepts; theories and related research; research methodology and 
procedures which include population, samples and sampling methods, research 
tools, finding quality of research tools, and data collection. 
 
2532401 วิทยานิพนธ์ 3       6 หน่วยกิต 

Thesis 3 
  การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์งานวิจัย รายงานผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการ และเผยแพร่ผลงาน ภายใต้ความเห็นชอบและก ารควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Data analysis and research synthesis; report the study results to the 
advisor or committee and publish the work under the approval and control of the 
curriculum administration committee. 
 

4. รายวิชาเสริม 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1555101  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6) 

English for Graduates 
ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการ

อ่านและสรุปใจความสำคัญของบทความวิชาการ ฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

English practices of the basic-four skills: listening, speaking, reading, 
writing emphasis on reading for the main idea of academic articles, and writing 
pertinent and concise research abstracts through the press and electronic media 
sources.  
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา-  
ปท่ีีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/ปี 

   (ป.เอก ป.โท ป.ตร)ี  เดิม ใหม่ 
1. นายอนันต์   

 แย้มเยื้อน 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การบรหิารพฒันาสงัคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์, 2557 
ศศ.ม. (พฤติกรรมศาสตร์และ
การพัฒนาบุคคล)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร์, 2551 
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)     
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548 

ภาคผนวก ง - 9 

2. นางยพุิน   เถ่ือน
ศรี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ด. (พัฒนาสงัคม)        
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์      
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร์, 2540 
บช.บ. (บญัชี) มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2530 

ภาคผนวก ง - 9 

3. นางสาวนิชภา  
โมราถบ 

อาจารย ์ ศศ.ด. (พัฒนาสงัคม)        
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)        
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)       
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง - 9 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา-  
ปท่ีีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/ปี 

   (ป.เอก ป.โท ป.ตรี)  เดิม ใหม่ 
4. นางสาวสุดารัตน์ 

รอดบญุสง่ 
อาจารย ์   ปร.ด. (สงัคมศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2561 
  ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2549 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2555 

  ศศ.บ. (สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545 

- - 6 

5. นายภีรวัฒน์   
 นนทะโชต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิจยั วัดผลและสถิติ
การศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 
บธ.ม. (องค์การและการจัดการ)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542 
วท.บ. (วนศาสตร)์            
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2537 
 

- - 6 

 
  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดรีัฐ 
          รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บญุญานุภาพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกลุ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย 
 ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา 
 ดร.ดวงกมล ภูนวล 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
    มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามซึ่งเป็นภาคปฏิบัติในรายวิชาทีก่ำหนดตามคำอธิบายรายวิชา 

 
5.  ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
         5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

 การทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยให้นักศึกษา
เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อและฉบับเต็มรูปมีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
การออกแบบการวิจัยการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียบเรียงรายงานผลการวิจัย
การเสนอรายงานผลการวิจัยนอกจากนี้ ให้มีการเขียนบทความสรุปผลการวิจัยตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

       (1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยหรอืการออกแบบการวิจัย 
        (2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
        (3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหผ์ลการทดสอบทางสถิติ 

       (4) มีความสามารถในการประสานงานและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ
หน่วยงานอื่น 

       (5) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูดที่ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษา 
        (6) มีองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนจากการทำวิทยานิพนธ์ 
          5.3 ช่วงเวลา 
  แผน ก แบบ ก 2 
 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ขณะเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม และในปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 
 ปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามที่ กำหนดไว้ในแผนการศึกษา            
(แผน ก แบบ ก 2) 
 แผน ข 
  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ขณะเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม และ ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา (แผน ข) 
 5.4  จำนวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
  แผน ข  การค้นคว้าอิสระ    6  หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
   (1) กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยนักศึกษาเป็นผู้

เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ  
   (2) มีการกำหนดช่ัวโมงการให้คำปรกึษาและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสัปดาห์เพื่อ

นำเสนอผลความก้าวหน้า 
   (3) จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งาน 
   (4) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการทั้ งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัยและในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
     (1) ประเมินคุณภาพของเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารยป์ระจำ

สาขาวิชา 
   (2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ทีป่รกึษาจากการ

สังเกตและการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
   (3) จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์การประเมินผลงาน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านภาวะผู้นำ 1. กำหนดให้มีการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น
และการฝึกให้นักศึกษาไดส้ร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ด ี
2. จัดกจิกรรม/โครงการสัมมนา ซึ่งนักศึกษาทกุคนต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนหรือ
ใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
3. ฝกึทักษะการคิดวิเคราะห์บนสถานการณ์จรงิ หรอืฐานข้อมูล
เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปัญหา ช้ีแนะ หรือสัง่การให้ผูอ้ื่นได้มอง
โลกในแง่ดี และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น 
4. การสร้างวินัยในตนเองในเรือ่งการตรงต่อเวลาการมสี่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 

2. การมีจิตอาสา 1. จัดกจิกรรม /โครงการ การสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลอื
ชุมชน สังคมและรักษาสิง่แวดล้อม รวมทั้งการมจีิตอาสาที่ดใีน
การช่วยกันดแูลสงัคมและท้องถ่ิน 
 
2. จัดกจิกรรม/โครงการพัฒนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

3. ดา้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

1. จัดกจิกรรม/โครงการด้านความคิดสร้างสรรค์และ 
นวัตกรรม โดยบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพสามารถจัดการ
แก้ไขปญัหาและตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในการปฏิบัตงิานได้ 

1. จัดกิจกรรมเสรมิความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและความรูส้ึก
รับผิดชอบในกจิกรรมทางสังคม อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างมีจริยธรรมได้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 
     2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะวิชาจะต้องพยายามสอดแทรกเรื่องต่อไปนี ้
       (1) การจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ

หรือวิชาชีพ 
       (2) แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
       (3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ไขความขัดแย้ง

โดยสันติวิธี 
       (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
       (5) มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1) การมีวินัยและการตรงต่อเวลา โดยการกำหนดเวลาเข้าเรียน การส่งงานการร่วม

กิจกรรมที่ชัดเจน 
       (2) ด้านความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรมใหรู้้จักหน้าที่ของการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และ

การเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
       (3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  โดยใช้กรณี

ตัวอยา่งในการแก้ปญัหา ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
       (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
       (3) ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
       (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 

     2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พัฒนาสังคมอยา่ง

ถ่องแท้คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี เพื่อประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

       (1) มีความรอบรู้ความเช่ียวชาญ ในศาสตร์พัฒนาสังคม สามารถบูรณาการกับศาสตร์
อื่น ๆ ไดอ้ย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ 
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       (2) คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี เพื่อประยุกต์ใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมได้ 

       (3) สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาองค์ความรู้ภายใต ้กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

       (4) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ในการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพของ
ตนเองและองค์กรไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทาง

ทฤษฎีประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในสภาพแวดล้อมจริง 
      (2) จัดการเรียนรู้โดยศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
      (1) การทดสอบย่อย 
      (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
      (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
      (4) ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 
      (5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 

     2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถนำความรู้ ในศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ

ประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้ความรู้ตลอดจนผลงาน
การวิจัยไปแก้ไขปัญหาท้องถ่ินและชุมชน ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ 

       (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การพัฒนาสังคมโดยกระบวนการค้นหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการพัฒนา
ตนเองและการประกอบวิชาชีพได้อยา่งสร้างสรรค์ 
         (2) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงาน
ทางวิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

       (3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในศาสตร์ ที่ศึกษาเพื่อแก้ปญัหาและพัฒนาตนเอง
ตลอดจนผู้อื่นไดอ้ยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

       (4) สามารถบูรณาการประยุกต์ ความรู้ ในศาสตร์พัฒนาสังคม และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
นำไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพได้อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) จัดการสอนโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อพัฒนา ส่งเสริม

แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการแก้ปญัหา 
       (2) สง่เสริมการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา 
       (3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การแก้ปัญหา

จากกรณีศึกษา 
       (2) ประเมินผลจากคุณภาพการดำเนินโครงการหรือการค้นคว้าทางวิชาการที่

มอบหมาย โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ 
       (3) ประเมินจากการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

     2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องมีความสามารถในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานทางวิชาการ

และวิชาชีพของตนเองโดยสามารถวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบติดตามผลปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอาจารย์ ควรสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี ้

       (1) สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานทางวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

       (2) สามารถวางแผนโดยบทบาทของผู้นำและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
       (3) สามารถดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผล โดยให้ความช่วยเหลือและ

อำนวยความสะดวกในการแก้ปญัหาต่าง ๆ ด้วยความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 
      (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
      (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
     (6) มีความสามารถในการแสดงออก พร้อมทั้งเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
       (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการทำงานกลุ่มโดยหมุนเวียนการเป็นผู้นำและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม 
       (2) จัดสัมมนากลุ่มให้นักศึกษานำเสนอประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

      (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมการเรียนรู้ในการ
ทำงานกลุ่ม 

      (2) ประเมินจากสังเกต การมีส่วนร่วมในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม 
     2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อนำมา
สรุปปญัหาตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผา่นสื่อสิง่พิมพ์ทางวิชาการต่อชุมชน
และสังคม 

       (1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ข้อมูลทางสถิติ เพื่อค้นคว้าในการทำ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

       (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการพัฒนา
สังคมหรือการแสดงสถิติประยุกต์ใช้ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 

       (3) สามารถสื่อสารทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (4) สามารถนำเสนอข้อมูลทางสถิติและสารสนเทศของตนเอง ผา่นสื่อต่าง ๆ ได้อยา่ง

เหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (2) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางสถิติและสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้และ

แก้ปญัหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื่อสาร การวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการวิเคราะห์  ข้อมูลและการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ 
     3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก หน้า 52 - 55



 

 

มคอ. 2 หน้า 52 
 

มคอ.2 หน้า 52 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
5.ทักษะการ
วิเคราะห์ทาง

ตัวเลข 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวิชาบังคับ  
2531101 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 
2531102 พื้นฐานนโยบาย การวางแผน และ 
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม 

○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 

2531103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 
2531104 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนา
สังคม 

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● 

2531105 สัมมนาประเด็นพัฒนาสังคมและพันธ
กิจสัมพันธ์ 

● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
5.ทักษะการ
วิเคราะห์ทาง

ตัวเลข 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวิชาเลือก  
2531201 การมีส่วนร่วมและการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

2531202 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคม ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 
2532203 การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
2532204 การประเมินผลกระทบทางสังคม ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○  ● ○ 
2532205 การประยุกต์พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาสังคม 

● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2532206 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● 
2532207 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
สำหรับการพัฒนาสังคม 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ทาง

ตัวเลข 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

2532208 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 
2531301 การเมืองกับการกำหนดนโยบาย ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 
2531302 การออกแบบและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 

● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2532303 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและ
การวางแผนพัฒนาสังคม 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

2532204 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลนโยบาย 

○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

2532205 นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาสังคม 

● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

2532206 ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลสำหรับ
นักพัฒนา 

● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 



มคอ. 2 หน้า 55 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ทาง

ตัวเลข 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

253207 สำนึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ
แนวโน้มการพัฒนา 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

2532208 การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
2532401 การค้นคว้าอิสระ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
2532402 วิทยานิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
หมวดวิชาเสริม                        
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 การวัดผลและสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2561 หมวด 8  การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 16   
(ภาคผนวก ก) 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
                  2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทวนสอบเพื่อสุ่มตรวจรายวิชา รายงาน 
โครงงานหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       2.1.2 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
และคณะกรรมการประจำคณะก่อนการประกาศผล 
       2.1.3 มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบ 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
       2.2.1 วิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้งานทำ 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
       2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
        2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 หมวด 7 การสำเร็จการศึกษาข้อ 15 (ภาคผนวก ก) 
  15.2 ปริญญาโท  
        ข้อ 15.2.2  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดย
ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตั้งได้รบัการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้บั
การยอมรังให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
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วิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
   ข้อ 15.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
โดยกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบไม่
ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่
ผ่านในการสอบครั้งนั้น การสอบประมวลความรู้ผ่านพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
 1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 1.2 การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและด้านต่างๆ ที่เป็นความต้องการของนักศึกษา 
 1.3 ศึกษาดูงานทางวิชาการหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ และสนับสนุน
ด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และ การประเมินผล 

  2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคม การวัดและประเมินผลการวิจัยและการผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

  2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคมการ
วัดและการประเมินผลการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

  2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ในเครือข่ายต่าง ๆ  

  2.1.4  เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและพัฒนาสังคม
ประเมินผลที่ทันสมัย 
  2.1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบต่างๆ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งตำแหน่ง
ทางวิชาการได้แก่ ด้านการสอนการวิจัยการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการทำ
ผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมการประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆในการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับส่งเสริมการทำผลงานวิชาการและงานวิจัยตลอดจน
ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
      มีการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ

ระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยดำเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่กำหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผดิชอบรายวิชา จัดทำรายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียน

การสอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา   

1.1.3 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

1.2 คณะกรรมการประจำคณะ ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตรให้มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
 2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

ตามข้อกำหนดของหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คำปรึกษา และแนะแนว 
แก่นักศึกษา  
  3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษา 
   3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
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อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา 

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     3.3.1  มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
   3.3.2  นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ 
ทั้งนี้ภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคำอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 4. อาจารย์ 
      4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

    4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียนและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตราและ
กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตราน้ัน ๆ 

    4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของ
ผู้สมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำ
ปรึกษากับอาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

    4.1.4 หลักสูตรประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เสนอต่อคณะเป็น        
ระยะ ๆ เพื่อต่อสัญญาจ้าง 

     4.2  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
    กำหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสำคัญกับการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตามลำดับ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   5.1  การบริหารจัดการหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กำกับการ
จัดทำรายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกบัรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน การจัด
กิจกรรม และการประเมินผล  และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
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เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรบัการปรบัปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่
จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   5.2  การเรียนการสอนและการประเมินผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ดำเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้ 
 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
         มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี  มีการคำนวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน  

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
     คณะมีความพร้อมอาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียน 
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้สำนักวิทยบริการมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้นส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตำราเฉพาะ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดำเนนิการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1.  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพที่ทันสมัยเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ หอ้ง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้นกัศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ  
2. จัดให้มีหอ้งอ่านหนังสือ
เพื่อใหบ้รกิารทัง้หนงัสอืตำรา
สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรูท้ี่
สำนักวิทยบริการและห้องสมุด
บัณฑิตวิทยาลยั 

1.  รวบรวมทำสถิตจิำนวนอุปกรณ์
การเรียนการสอนต่อหัวนักศึกษา 
ช่ัวโมงการใช้ห้องปฏิบัตกิาร 
 2. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
เรียนในรายวิชาฝกึปฏิบัติและผล
สำรวจความพงึพอใจของนักศึกษา
ต่อการใหบ้รกิารทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

  1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  2.มี รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีที่ผ่าน
มา 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.  8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

     9.อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 
     วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

-  ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.  12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ(ข้อ1-5)ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ท้ังหมด (ข้อ1-12) 9 11 12 12 12 
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หมวดที่  8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 การประชุมหารือร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คำแนะนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การ
สอนสำหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรุ้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรมจาก
ผลการสอบ การอภิปราย การซักถามและการตอบคำถามในช้ันเรียน หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน และการใช้สื่อ 
 1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่ประธานหลักสูตร และคณะ อีกทั้ง ให้
อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกช้ันปีและมหาบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและเปิดเว็บไซด์เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
 ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกโดยดูจาก

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกช้ันปีบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
และนายจ้าง/ผู้ประกอบการและการเยี่ยมชม 
   2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
 ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตและ
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ  7 โดยคณะกรรมการประเม ินที ่ได ้ร ับ การแต่งตั ้งจากมหาว ิทยาล ัยอย ่างน ้อ ย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 อาจารย์ประจำวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

เสนอผ่านคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะ 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี

การศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะ 
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณาจารย์ที่ เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนผล

การดำเนินการของหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแผนกลยุทธ์การสอนและการ
ดำเนินการอื่นๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
 ทั้งนี้ จะทำให้ทราบปญัหาของการบรหิารหลกัสตูรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณี
ที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการพัฒนาหลักสูตร ให้
ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 
ป ี
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-----------------------------------  

          เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑               
วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทีเ่ข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
 “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
 “คณะ”  หมายถึง คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 “วิทยาลัย”  หมายถึง วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะและวิทยาลัย 
 “การค้นคว้าอิสระ” หมายถึง การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ หรือเรียกอย่างอื่น 
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ที่เทียบได้กับการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในโจทยป์ัญหาสำคัญอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์
นั้นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้   
     ข้อ ๔  ใหม้หาวิทยาลัยอำนวยการและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี ้โดยให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี ้
   ๔.๑  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย  ให้บริหารจัดการกำกบัดูแล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
  ๔.๒  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ  ให้บรหิารจัดการกำกบัดูแลการจัด
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในระดับคณะให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
   ๔.๓  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ให้บริหารจัดการกำกบัดูแลการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดบัหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ    
   รายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการให้
จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานใหส้ภามหาวิทยาลัยทราบ 
  ข้อ ๕  เพื่อให้การดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดี      
ออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำมหาวิทยาลัยกำหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสัง่ปฏิบัตกิารได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบงัคับนี ้ส่วนการดำเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี ้และมิได้มีข้อบงัคับหรือระเบียบอื่นกำหนดไว้ ใหม้หาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรณีไป 
 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การเปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 
 การจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ ๘  การคิดหน่วยกิต 
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  ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
  ๘.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๘.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ข้อ ๙  โครงสร้างหลักสูตร 
  ๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ๙.๒ ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
    แบบ ก ๑ ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    แบบ ก ๒ ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำ
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หนว่ยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  ๙.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
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   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึน้ก็
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี ้
    แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  จะต้องทำวิทยานิพนธ์             
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์            
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  จะต้องทำวิทยานิพนธ์               
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์              
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 
หมวด ๓ 

การโอนหน่วยกิต 
 
 ข้อ ๑๐  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทำงาน จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดบัการศึกษา
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ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได ้ทั้งนีห้ลกัเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระทำได้โดยผ่านการ
คัดเลือกและได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรของวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา เห็นชอบจากคณบดีทีเ่กี่ยวข้องและได้รบัอนุมัตจิากบัณฑิตวิทยาลัย 
ระยะเวลาการศึกษาของนักศกึษาจะนบัตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอก
หรือสาขาแรกที่เข้ามาศึกษา  
 มหาวิทยาลัยอาจพจิารณารับโอนนกัศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนีก้ารนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตัง้แต่เข้าศึกษาในสถาบันเดิม ซึง่จะต้องยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไมเ่กินกำหนดเวลาการศึกษา 
 

หมวด ๔ 
จำนวน คุณวุฒิ คณุสมบัติของอาจารย์ และภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ข้อ ๑๑  จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
  ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๑.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยสำหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น  
   ๑๑.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
เป็นรายกรณี 
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   ๑๑.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ๑๑.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจำ
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
   ๑๑.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มตีำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวนหรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
เป็นรายกรณี 
   ๑๑.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
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ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ 
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  ๑๑.๓ ปริญญาโท 
   ๑๑.๓.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ๑๑.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ
จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา       
เป็นรายกรณี 
   ๑๑.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น             
๒ ประเภท คือ 
    ๑๑.๓.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๓.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี ้
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 



 

 

มคอ. 2 หน้า 76 
 

    สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๓ .๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
    ๑๑.๓.๔.๑ กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ 
รายการ   ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๓.๔.๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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  ๑๑.๔ ปริญญาเอก 
   ๑๑.๔.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง   โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ๑๑.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มตีำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย
ต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
   ๑๑.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
    ๑๑.๔.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
    ๑๑.๔.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี ้
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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   ๑๑.๔ .๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการดังนี้ 
    ๑๑.๔.๔.๑ กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ   ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    ๑๑.๔.๔.๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๑.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์  ทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 ข้อ ๑๒  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  ๑๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
   กรณีอาจารย์ประจำหลกัสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
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   กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรง
ตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
   กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
  ๑๒.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
  ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 

หมวด ๕ 
การรับเขา้เป็นนักศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 

 
 ข้อ ๑๓  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 
  ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  ๑๓ .๒  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
  ๑๓.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ๑๓.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
  ๑๓.๕ การรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือรับโอนจาก
สถาบันอื่น หรือรับตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือหรือโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย 
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  ๑๓.๖ ผู้ที่ ผ่านการรับ เข้าเป็นนักศึกษาต้อ งมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยชำระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
     ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่กำหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนักศึกษา  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่กำหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมา
รายงานตัวตามที่กำหนด 
  ๑๓.๗ นักศึกษาอาจยื่นคำร้องขอลาพกัการเรียนได้ โดยยื่นคำร้องภายใน ๔ สปัดาห์
นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนนั้น และคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยเปน็ผู้พจิารณาอนมุัติการลาพัก
การเรียน ให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียนปกติ  ถ้านักศึกษายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียน
ต่อไปอีก ให้ยื่นคำร้องใหม่  ให้นบัระยะเวลาที่ลาพกัการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ใน
กรณีการขอลาพักการเรียนมีดงันี ้
    ๑๓.๗.๑ ไดร้ับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
   ๑๓.๗.๒ คำสั่งทางราชการให้ไปปฏิบัติราชการอันเป็นอปุสรรคต่อการเรียน 
    ๑๓.๗.๓ ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์โดยมีใบรบัรอง
แพทย ์
    ๑๓.๗.๔ มีเหตุจำเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามี
สภาพนักศึกษามาแล้วอย่างนอ้ย ๑ ภาคเรียน 
  ๑๓.๘ การพ้นจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
    ๑๓.๘.๑ สำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    ๑๓.๘.๒ ลาออก 
    ๑๓.๘.๓ ไมล่งทะเบียนเรียนรายวิชา 
    ๑๓.๘.๔ ไมล่งทะเบียนรกัษาสภาพนักศึกษา  
    ๑๓.๘.๕ เมื่อภายหลังถูกตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
    ๑๓.๘.๖ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอื
เทียบเท่า 
    ๑๓.๘.๗ ระยะเวลาอนุมัตเิค้าโครงวิทยานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรมีไม่เพียงพอ กำหนดดังนี ้
     ๑๓.๘.๗.๑ วิทยานิพนธ์ จำนวน ๑๒ หน่วยกิต จะต้องมเีวลาอย่างน้อย 
๓ เดือน  



มคอ. 2 หน้า 81 

     ๑๓.๘.๗.๒ วิทยานิพนธ์ จำนวน ๓๖ หน่วยกิต จะต้องมเีวลาอย่างน้อย 
๙ เดือน 
     ๑๓.๘.๗.๓ วิทยานิพนธ์ จำนวนมากกว่า ๓๖ หน่วยกิตข้ึนไป จะต้องมี
เวลา      อย่างน้อย ๑๒ เดือน 
 
    ๑๓.๘.๘ ไมส่ำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ
ได้ผลการประเมิน คุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับข้ัน Fail 
    ๑๓.๘.๙ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือทำการทุจริตใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการศึกษาและการสอบ หรือทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
    ๑๓.๘.๑๐ ถูกพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ำคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ    
   ๑๓.๘.๑๑ ถึงแก่กรรม 
  ๑๓.๙ การคืนสถานสภาพนักศึกษา นักศึกษาทีพ่้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจ
ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาได้  แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบยีน 

 
 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี ้
  ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา โดยให้นับตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๔.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา โดยให้นับตั้งแต่วันข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๔.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา โดยให้นับตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  การลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจำนวนหน่วย
กิต  ที่กำหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  หากมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตก
ต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
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  ๑๔.๔ กำหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๔.๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ต่อเมือ่นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในกำหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
ผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงักำหนด จะตอ้งถูกปรบัตามระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
   ๑๔.๖ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ในภาคเรียนใดภายใน
กำหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มสีทิธิเรยีนในภาคเรียนนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๔.๗ รายวิชาที่หลกัสูตรกำหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียน
และสอบได้รายวิชาที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะมสีิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันได ้ 
  ๑๔.๘ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน โดยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม และ
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้
นักศึกษาสอบ 
   ๑๔.๙ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ๑๔ .๑๐ นั ก ศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาที่ ข าดความรู้พื้ นฐานของ วิชาเอก 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรอาจให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้อง
สอบผ่าน  โดยให้ผลการเรียนได้ในระดับ S 
  ๑๔.๑๑ การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นคำร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า         
๒ สัปดาห์ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๔.๑๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนชำระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยให้แล้ว
เสร็จภายใน       ๘ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน 
 

หมวด ๗ 
การสำเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๕  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
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  ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม
จำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  ๑๕.๒ ปริญญาโท 
   ๑๕.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   ๑๕.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
   ๑๕.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้น โดยกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบ
ไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น การสอบประมวลความรู้ผ่านพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  ๑๕.๓ ปริญญาเอก 
   ๑๕.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 
โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 
จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านใน
การสอบครั้งนั้น  การสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์  เสนอ
วิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
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จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
   ๑๕.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบติั (Qualifying Examination) โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ และหากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น การสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
  ๑๕.๔ นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
  ๑๕.๕ นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
การค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  ๑๕.๖ ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๕.๗ การให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษาและมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
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หมวด ๘ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ครบตามเกณฑ์ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษา
แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study)  
  ๑๖.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับข้ัน ดังนี้    

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐  
  B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕  
  B  ดี (Good)  ๓.๐  
  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕  
  C  พอใช้ (Fair)  ๒.๐  
  D+  อ่อน (Poor)  ๑.๕  
  D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐  
  F  ตก (Fail)  ๐.๐  

    ๑๖.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์  ความหมาย  
S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
W  การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)  
IP  ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In progress)  

     
  ๑๖.๓ การให้ F สามารถกระทำในกรณีต่อไปนี ้ 
    ๑๖.๓.๑ นกัศึกษาสอบตก 
    ๑๖.๓.๒ นกัศึกษาขาดสอบ โดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 
    ๑๖.๓.๓ นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑซ์ึ่งน้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด 
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    ๑๖.๓.๔ นกัศึกษาทุจริตในการสอบ หรอืการทุจริตใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การศึกษา 
    ๑๖.๓.๕ เปลี่ยนจากสญัลักษณ์ I เนื่องจากไม่ดำเนินการแกส้ัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายใน ๔  สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนถัดไป 
   ๑๖.๔ การให้ S หรือ U จะกระทำไดเ้ฉพาะรายวิชาที่ไม่มหีน่วยกิต หรือมหีน่วยกิต
แต่สาขาวิชาเห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับข้ัน หรือการประเมินผล
การฝกึงานทีม่ิได้กำหนดเป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรอื U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศกึษาได้ 
U จะต้องปฏิบัตงิานเพิม่เติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วน
ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
  ๑๖.๕ การให้ I   
   ๑๖.๕.๑ นกัศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ ์แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือ
เหตสุุดวิสัย และได้รบัอนุมัตจิากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๖.๕.๒ นกัศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ๓ 
หน่วยกิต แรกแล้วยังไม่ไดส้อบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระในภาคเรียนนั้น 
   ๑๖.๕.๓ อาจารยผ์ูส้อนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึง่เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบรูณ์ 
   ๑๖.๕.๔ นกัศึกษาที่ได้รับการประเมินผลเป็น  I  จะต้องดำเนินการแก้
สัญลักษณ์ I ใหเ้สร็จสิ้นภายใน ๔  สปัดาห์นับแต่เปิดภาคเรยีนถัดไป เพื่อให้อาจารยผ์ู้สอนแก้
สัญลักษณ์ I หากพ้นกำหนดดังกล่าว อาจารยผ์ู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  เป็นค่าระดับข้ัน F ได้ทันท ี  
  ๑๖.๖ การให้ W จะกระทำในกรณีต่อไปนี ้
    ๑๖.๖.๑ นกัศึกษาได้รับอนมุัติให้งดเรียนรายวิชาน้ัน ซึ่งต้องยื่นคำร้องก่อน
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ โดยไดร้ับอนมุัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๖.๖.๒ นกัศึกษาได้รับอนมุัติใหล้าพักการเรียน 
   ๑๖.๖.๓ นกัศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
    ๑๖.๖.๔ นกัศึกษาได้รับอนมุัติจากคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยใหเ้ปลี่ยนจาก
สัญลักษณ์ I เนือ่งจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส่ิ้นสดุ  
   ๑๖.๗ การให้ AU จะกระทำในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
เป็นพเิศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
   ๑๖.๘ การให้ IP ใช้สำหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทำงานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 
๑ ภาคเรียนตามหลกัสูตรกำหนด  
  ๑๖.๙ การประเมินผลการสอบพเิศษตามข้อกำหนดของหลกัสูตร ได้แก่ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพเิศษ
ดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดงันี ้ 

ระดับขั้น ความหมาย  

P  ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail)  

   ๑๖.๑๐ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระทำหลังจากนักศึกษาสอบปาก
เปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี ้

ระดับขั้น ความหมาย  

Excellent    ดีเยี่ยม 

Good    ดี 

Pass    ผ่าน 

Fail   ไม่ผ่าน     

  ๑๖.๑๑ การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 
   ๑๖.๑.๑ นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาบงัคับในหลักสูตรทีส่อบได้
ต่ำกว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกัษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ 
ทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร และไดร้ับอนมุัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
    ๑๖.๑.๒ นกัศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ แต่มากกว่า ๒.๕๐     
อาจเรียนซ้ำวิชาที่สอบได้ต่ำกว่า B หรอืจะเลอืกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได ้
  ๑๖.๑๒ การนับจำนวนหน่วยกิต และการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    ๑๖.๑๒.๑ การนบัจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสม ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาตามระบบค่าระดับข้ัน ในกรณีที่นกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นำจำนวนหนว่ยกิต และค่าระดบัข้ันที่ได้ไปใช้ใน
การคำนวณหาค่าระดับข้ันเฉลี่ยด้วย 
    ๑๖.๑๒.๒ การนบัจำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดใน
หลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาทีส่อบได้ระดับค่า B ข้ึนไปเท่านั้น 
    ๑๖.๑๒.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน ให้คำนวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคเรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของแตล่ะ
วิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิต ของภาคเรียนนั้น 
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    ๑๖.๑๒.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คำนวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตกบัค่า
ระดับข้ันของแตล่ะรายวิชาที่เรียนทัง้หมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทัง้หมด 
    ๑๖.๑๒.๕ การคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนที่ ๒ ที่นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 
    ๑๖.๑๒.๖ ในภาคเรียนที่นักศึกษาได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนำรายวิชาน้ันมา
คำนวณค่าระดับข้ันเฉลี่ยของภาคเรียนนั้น แต่ให้นำไปคำนวณในภาคเรียนที่มีการประเมินผล 
   ๑๖.๑๓ การทจุริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาหรือการสอบ นักศึกษาอาจได้รบั
โทษ อย่างใดอย่างหนึง่ โดยการพิจารณาการทจุริตดังต่อไปนี ้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
    ๑๖.๑๓.๑ ตกในรายวิชาน้ัน  
    ๑๖.๑๓.๒ ตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไปหรือเลื่อนการ
เสนอช่ือขอรับปรญิญาไปอกี ๑ ปกีารศึกษา 
    ๑๖.๑๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
 

หมวด ๙ 
การประกันคุณภาพ 

 ข้อ ๑๗  การประกันคุณภาพของหลักสตูร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 
  ๑๗.๑ การกำกับมาตรฐาน 
  ๑๗.๒ บัณฑิต 
  ๑๗.๓ นักศึกษา 
  ๑๗.๔ คณาจารย์ 
  ๑๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  ๑๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อ ๑๘  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน
และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป ี

  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

        
(รองศาสตราจารย์พินิติ ระตนานุกูล) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

และการวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์ ดร.บณุฑวรรณ วิงวอน 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข 
หน้าปก ช่ือหลักสูตรต้อง WOW หรือจูงใจผู้เรียน 
หน้าที่2 ใส่เลขข้อ 3 ควรเขียนแบบเจาะจงไม่ต้องอธิบาย 

ใส่เลขข้อ 4 แก้ไข ในทุกระดับ 
ใส่เลขข้อ 5 นักวิจัยหรือ วิเคราะห์นโยบาย และตัดค้นหาองค์ความรู้
ทางสังคม 
ใส่เลขข้อ 6 ตัดบุคคลากร เหลือไว้เพียง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

หน้าที่4 เพิ่ม paragraph 2 บรรทัดที่ 4 นำองความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 
ข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ควรเพิ่มข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้ 
การพัฒนาการวัดจิตใจมนุษย์....? 
การพัฒนาแบบแผนและพฤติกรรม....? 
การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกวิธี 

หน้าที่6 1.1. ปรัชญา 
ต้องมีข้อมูล support  
ประสิทธิภาพประสิทธิผลวัดอย่างไร  

หน้าที่10 แก้ไข สอดคล้อง  ตามกรอบ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ ความรู้ การฝึกอบรม 

หน้าที่13 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ตรงสาย  แก้ไข เป็นภาษาวิชาการ 
 แก้ไขคำผิดคำถูก  ห้องเรียน  สืบค้น 

หน้าที่14 ไม่ควรเกินระยะขอบกระดาษ 
หน้าที่16 พัฒนาสังคม 
หน้าที่18 แก้ไขจาก อบรม  เป็น เรียน 

ข้อเสนอแนะ  ทำไมไม่ทำเป็นวันเรียนเสริมแบบไม่นับหน่วยกิต (Pre) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม 

หน้าที่22 ตัด ศึกษา Study the  
ไม่ควรมี ความหมาย นำหน้าคำอธิบายรายวิชา ตัด Definition  แก้ไข 
Type 
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หน้าที่24 ตัด Space Analysis และตัดคำภาอังกฤษในวงเล็บทุกคำ เพราะมีใน

เนือ้หาภาอังกฤษแล้ว 
หน้าที่29 แก้ไขจาก ศึกษาความหมาย  เป็น แนวคิด 
หน้าที่30 บรรทัดที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและคุณลักษณะขององค์กรในยุคดิจิทัล 

การออกแบบ องค์กรในยุคดิจิทัล  
บรรทัดที่ 2 กระบวนการจัดการในองค์กร เทคโนโลยีทีวีดิจิทัล 
เพิ่มเติม ผลงานตามเกณฑ์ของ สกอ.  
แก้ไขจากเผยแพร่  เป็น  และเผยแพร่ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
หมายเหตุ นักศึกษาสอบ Comprehensive ตอนไหน 

หน้าที่34 ควรใส่ผลงานของอาจารย์เพิ่มในตารางด้วย (ใส่ในภาคผนวก) 
หน้าที่45 แก้ไขจุดดำ ทักษะทางคิดวิเคราะห์ทางตัวเลข 1 -4 (เพราะวิชา

จำเป็นต้องใช้เลข) 
แก้ไขจุดดำ การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคม 2-3 

หน้าที่46 เพิ่มจุดดำรายวิชา การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 
หน้าที่47 การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ควรดำหมด เพราะมีการประยุกต์ใช้

ความรู้ของการพัฒนาสังคม 
หน้าที่57 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ควรระบุ เป็นเชิง

ปริมาณ จะได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข 
หน้าปก สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
หน้าที่1 สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

Sustainable Social Development 
หน้าที่2 2. การพัฒนาที่ยั่งยืน.. 

อาทิ….. 
และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ 
4. นักวิชาการด้านการ   การพัฒนาที่ยั่งยืน 

หน้าที่3 11 ทั้งนี้ หลักสูตรการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์บูรณาการ พันธกิจสัมพันธ์ เข้ากับการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อการ
ผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานสากล และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง องค์กร ชุมชน สังคมและเป็นพลเมืองที่ศักยภาพและมีบทบาทใน
การร่วมพัฒนาประชาคมโลกได้ 

 หน้าที่4  11.2 .....โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของประชานเพื่อสร้าง
เปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาของรัฐ วัฒนธรรมและสังคมให้มีความ
ยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ 
ความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบ การประดิษฐ์ การวิพากษ์วิจารณ์และการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาของพลเมืองในสังคมนั้นๆ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มุ่ง
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมและ
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวรองรับ...... 
12. 1 .....และนานาชาติล้วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการศึกษาและการพัฒนาหลกัสตูร ดังนั้น หลักสูตร.......... อีกทั้งสร้าง
ผู้บริหารที่........มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็น
พลเมืองที่มีความคิดสรา้งสรรค์ และเป็นทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 
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โดยเน้น... ประสบการณ์ 
 ......สังคมโดยรวม  

หน้าที่6 1.1 … ผู้นำด้านการบริหารงาน...... 
 1.2  สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ

ผู้เรียนให้พร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของ.............มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการผลิตและการตลาดแรงงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะและ
ศักยภาพทั้งทางวิชาการและมีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเกิดเสรีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ตามกรอบข้อตกลง MRAs ของ
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน นอกจากการพัฒนาด้านต่างๆให้พร้อม
รองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแล้ว หลักสูตรฯ ยัง
ต้องการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
สามารถยินหยัดในเวทีการพัฒนาโลก มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการลงทุนเพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน  เสริมสรา้ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน โดย
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถ่ินให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและ
เครือข่ายของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยสร้างภูมิคุ้มกันรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในโลกไร้พรมแดน 
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้นำและนักบริหารการพัฒนาสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ
ความร่วมมือด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ......ที่กำหนดให้
ประเทศสมาชิกร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างระบบการคุ้มครอง
ทางสังคม ส่งเสริมความยุติธรรม รักษาสิทธิของประชาชน รวมถึงแรงงาน
ของประเทศสมาชิก ในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและ
ทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมการผลิต
มหาบัณฑิต  
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หน้าที่7 ที่มีคุณภาพที่เหมาะสม ตามความต้องการของศตวรรษที่ 21 เสริมสร้าง
ทักษะในการประกอบการ การพัฒนาศักยภาพความคิดเชิงระบบ ที่จะ
นำไปสู่การสร้างระบบสวัสดิการทางสังคมและความมั่นคงทางสังคม 
รวมถึงการคุ้มครองทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
.........................................การพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถต่อยอดภูมปัญญาท้องถ่ิน สู่การพัฒนา
........... 

หน้าที่8 ........ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ..........ทั้ งที่ เกิดจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   ทำให้มีความ
จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการ .........ได้อย่างยั่งยืน.......... 

9 ผล.........      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่
ยั่งยืน……….ตัดคำว่า โดย 
 
1.3.1 ……อย่างยั่งยืน 
1.3.2 ……อย่างยั่งยืน 
1.3.3 ……อย่างยั่งยืน 

หน้าที่10 1.3.5  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หน้าที่13 2.3 .1 ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.4.2  .............โดยมุ่งเน้นเนื้อหาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับพื้นฐาน
ความคิดและความรู้ของนักศึกษา ให้พร้อมเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรฯ  การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

หน้าที่14 2.4.6 จัดสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
ควรทำแผน by research ด้วย 

หน้าที่16 3.1.3 แนวคิดและ................ทียั่ง่ยนื 
Sustainable  
วิชาการประเมินผลกระทบทางสังคม น่ะจะอยู่ในกลุ่มวิชานโยบายสังคม 

หน้าที่17 2532306 …for Development Action….. 
ควรเพิ่ม วิชา การเป็นผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม 
Corporate Social Responsibility and Entrepreneurship 
       ศึกษาหลักการ รูปแบบ และการจัดทำแผนธุรกิจ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม การ
สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและการเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
     Study principles, models and business plan of CSR , 
develop product standard using participatory guarantee 
system (PGS), Building strong network of social enterprises  for 
CSR Entrepreneurship  

หน้าที่18 ควรเพิ่มวิชาเลือก ในกลุ่มภาษาอาเซียน เช่น พม่าเขมร เวียตนาม 
..................ทียั่ง่ยนื 

หน้าที่20 ..................ทียั่ง่ยนื 
หน้าที่21 Sustainable ..................ที่ยั่งยืน 

Development …….. 
…..theories and concepts 

หน้าที่22 Sustainable 
หน้าที่23 ..................ทียั่ง่ยนื 

นักบริหารการพัฒนาสังคม 
Sustainable 
Social development administrator 

หน้าที่24 253201    
Sharing……..social……., natural…. Development 
Sustainable 
2531202 
เป็นการตัดคำส่วนใหญ่  

หน้าที่25 เป็นการตัดคำส่วนใหญ่  
หน้าที่27 เป็นการตัดคำส่วนใหญ่  
หน้าที่28 เป็นการตัดคำส่วนใหญ่  
หน้าที่29 เป็นการตัดคำส่วนใหญ่  
หน้าที่30 เป็นการตัดคำส่วนใหญ่  
หน้าที่31  คำผิด อาจารย์   เพิ่มวิชา จากหน้า 17 
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หน้าที่34 ขาดปีที่สำเร็จการศึกษา 
หน้าที่35 3.2.3 ควรเพิ่มผู้เช่ียวชาญ 

5. การบริหารงานพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ อาทิ 
นโยบายสาธารณะ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาชุมชน และการสร้าง
เสริมศักยภาพบุคคล 

หน้าที่37 แก้ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม 
หน้าที่38 3. ผู้อื่น 
หน้าที่39 แก้คำผิด  2.  แก่   

4. ทางสังคม 
หน้าที่40  (3) เปลี่ยน  เหมาะสม เป็น  ยั่งยืน 
หน้าที่41 2.3.1 เพิ่ม  ด้านการ 
หน้าที่43 2.4.3 ตัดคำ  การเรียน  ... งาน 

2.5.1  เพิ่ม คำ  สาธารณะ 
หน้าที่45 ควรมีหมายเหตุ อธิบายความหมายของข้อ 1 2 3 4 5 
หน้าที่49 ควรเพิ่ม แผน ก 2   หน้า 14 ไม่เปิดก็ไม่เป็นไร 
หน้าที่52 ควรเพิ่ม แบบแผน ก   เป็น  แผน  ก1 แผน ก2 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์ ดร. โชติ บดีรัฐ 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะเพ่ือแกไ้ข 
หน้าปก สงัคมศาสาตร ์ แก้เป็น สงัคมศาสตร์  
หน้าที่ 1 สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม 

แก้เป็น สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

หน้าที่ 2 ข้อที่ 6 สถานภาพ
ของหลักสูตรและการพิจารณา
อนุมัต ิ

แก้เป็น ใหจ้ัดลำดบัเป็นข้ันตอน 
 

หน้าที่ 4 ข้อที่ 12 ให้เพิ่มเติมเนื้อหา เช่ือมโยงกบักระทรวงใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ มรอ 

หน้าที่ 14 อาจจะตอ้งดสูัดส่วนอาจารย์ทีป่รกึษาดูตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

หน้าที่ 16 หมวดวิชาบังคับ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) แก้เป็น 3 (2-2-
5) 
วิชาสถิติสำหรบัการวิจัยทางการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) แก้เป็น 3 
(2-2-5) 

หน้าที่ 18 ตามหน้าที่ 13 มี
ภาคฤดูร้อน 

แต่แผนการศึกษาไม่ม ี

หน้าที่ 21 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม ควรมีคำว่า Concept 
หน้าที่ 32 หัวข้อที่ 3.2  ทำเป็น 
3 ตาราง 
 

ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลกัสูตร 3 คนแต่ละ
คนสอนกี่ชม 
 ตารางที่ 2 ภาระการสอนของอาจารย์ผูส้อน ไม่ซ้ำกบัข้อ 1 
อาจเป็นอาจารย์นอกหลกัสูตร 
 ตารางที่ 3 อาจารยพ์ิเศษ (ถ้ามี) 

หน้าที่ 37 หัวข้อที่ 5.3 
ช่วงเวลา 

ให้เปลี่ยนช่ือรายวิชา วิทยาวิจัยทางธุรกิจ เป็น ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการพัฒนาสังคม 

หน้าที่ 45 วิชาการบรหิารการพฒันาสังคม มีจุดดำมากเกินไป 
วิชาสถิติสำหรบัการวิจัยทางการพฒันาสงัคม ควรเพิม่จุดดำใน
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หัวข้อที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข 
วิชาการการมสี่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีจดุดำ
มากเกินไป 
วิชาการออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีจุดดำมาก
เกินไป 
วิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสังคม มี
จุดดำมากเกินไป 
วิชาการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย มจีุดดำ
มากเกินไป 
วิชานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม มจีุดดำมาก
เกินไป 

หน้าที่ 60 หัวข้อที่ 7 ป โท ทำ 3 ช่อง ป เอก ทำ 6 ช่อง 
 

ภาคผนวก ข  
 

ขาดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลกัสูตร 

ภาคผนวก ค  
 

นำเสนอประวัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจำ
หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

ชั้นปี     ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  1  มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม ระเบียบวิธีวิจัยทางการ

พัฒนาสังคม สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม ภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา การบริหารการพัฒนาสังคม พื้นฐานนโยบาย การวางแผน และ 

  พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม 
  2  มีความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ

วิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพฒันาสงัคม การจัดการความรู้เชิงสรา้งสรรค์ การประเมินผล
กระทบทางสังคม การประยุกต์พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสำหรับ การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ การเมืองกับการกำหนดนโยบาย การออกแบบและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสังคม การนำ
นโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาสังคม ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลสำหรับนักพัฒนา สำนึกสาธารณะและ
ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 
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ภาคผนวก ง  
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นาย อนันต ์    นามสกลุ แย้มเยื้อน 
 
2.  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
3.  ประวัติการศึกษา 
          คุณวุฒิ/สาขาวิชา       สถานศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 

   ปร.ด. (การบรหิารพฒันาสงัคม)           สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ , 2557        
ปริญญาโท  

ศศ.ม.(พฤติกรรมศาสตร์และการพัฒนาบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ , 2551   
ปริญญาตร ี  

นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548    
 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
 อนันต์  แย้มเยื้อน. (2560). ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะและสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนใน
ชุมชน : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง.  วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 

  (เมษายน 2560)  หน้า 23-38. 
อนันต์  แย้มเยื้อน. (2560). ปัจจัยเชิงเหตุแบบบรูณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ และสถานการณ์ 

กับพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี. ปทีี่  5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. หน้า 92 – 104.  

อนันต์  แย้มเยื้อน. (2559). รูปแบบการสง่เสรมิพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตอ่เยาวชนในชุมชน, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2559) หน้า 277 – 287. 
 
5. รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

       รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา    จำนวนหน่วยกิต 
 2531201 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในภาวะวิกฤต 3(2-2-5) 
 2532204 การประเมินผลกระทบทางสังคม    3(2-2-5) 
 2532305 นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม  3(3-0-9) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.ชื่อ นาง ยุพิน    นามสกลุ เถ่ือนศร ี
 
2.ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
3.ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถานศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก  
ศศ.ด. (พัฒนาสงัคม)    มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551              
ปริญญาโท  
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์, 2540 
ปริญญาตร ี  
บช.บ. (บญัชี)     มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530  
    

4.ผลงานทางวิชาการ 
นิชภา  โมราถบ, จรูญ  คำทิพย์, ยุพิน  เถือนศรี และพลกฤต  รักจุล.  (2562). การสังเคราะห์การจัด

สวัสดิการสงัคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย. ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจำปี 
พ.ศ. 2562.  กลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 307-317. 

ยุพิน เถ่ือนศรี และ นิชภา โมราถบ. (2562). การสร้างเสรมิความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 
 ทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. ใน  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 
 115 – 129. 
ยุพิน  เถ่ือนศรี. (2559). การพฒันาเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดของผูผ้ลิตหอมแดงพันธ์ุโดย

การจัดการความรู้ในตำบลทุง่ยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ์. ใน วารสารพัฒนาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2559). หน้า 85 – 102. 

 
5.รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
         รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา        จำนวนหน่วยกิต 
 2531301 การเมืองกับการกำหนดนโยบาย    3(3-0-9) 
 2532303 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสังคม 3(3-0-9) 
 2532304 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมนิผลนโยบาย 3(2-2-5) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นางสาวนิชภา   นามสกลุ โมราถบ 
 
2. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา     สถานศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก  
ศศ.ด. (พัฒนาสงัคม)     มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557  
ปริญญาโท  
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)     มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551  
ปริญญาตร ี  
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)     มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
นิชภา  โมราถบ, จรูญ  คำทิพย์, ยุพิน  เถือนศรี และพลกฤต  รักจุล.  (2562). การสังเคราะห์การจัด

สวัสดิการสงัคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย. ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจำปี 
พ.ศ. 2562.  กลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 307-317. 

ยุพิน เถ่ือนศรี และ นิชภา โมราถบ. (2562). การสร้างเสรมิความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 
 ทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. ใน  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 
 115 – 129. 
นิชภา  โมราถบ และ ธนพร  บัวรอด.  (2560).  การพฒันาชุมชน “ลับแล : เมอืงเขาเล่าว่า” จาก 
 ฐานทุนทางสังคมของตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลบัแล จงัหวัดอุตรดิตถ์. ใน รายงาน

สืบเนื่อง การประชุมวิชาวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งท่ี 3 บูรณาการนวัตกรรม
และการวิจัยสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏลำปาง. สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. วันที่ 26 กรกฎาคม 
 2560.  หน้า 149 – 161.  
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5. รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา     จำนวนหน่วยกิต 
 2531101 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาสังคม    3(3-0-9) 
 2532203 การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
 2533206 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   3(2-2-5) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาว สุดารัตน์    นามสกลุ รอดบญุสง่ 
2.  ตำแหน่งทางวิชาการ - 
3.  ประวัติการศึกษา 
          คุณวุฒิ/สาขาวิชา       สถานศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
  ปร.ด. (สังคมศาสตร)์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2561        
ปริญญาโท  

ศศ.ม. (การพฒันาสงัคม)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2549 
ปริญญาตร ี  

ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร)์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545    
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 Jermsititprasert. K; Sawasdee. A & Rodboonsong. S. (2019). Agricultural Investment in 

Extension, Subsidies and Irrigation and their Impact on Poverty Reduction 
and Agricultural Output: A Panel Data Analysis of ASEAN Countries. 
International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7 (2): 308-326. 

Saengchai. S; Rodboonsong. S & Jermsititprasert. K. (2020). Environmental Regulation 
Green Product innovation and Performance: Do the Environmental Dynamics 
Matter in Thai Sports Industry? Journal of Human Sport & Exercise,              
14 (5): s2276-s2279. 

Saengchai. S; Rodboonsong. S & Wattanapongphasuk. S. (2020). Sustainable 
Development Facets: Factors Affecting Quality of Education. Journal of 
Security and Sustainable Issues, 9 (3): 763-773. 

 
5. รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

       รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา    จำนวนหน่วยกิต 
 2531202 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 2532203 การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
 2532308 การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายภีรวัฒน์       นามสกลุ นนทะโชต ิ
2.  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
3.  ประวัติการศึกษา 
          คุณวุฒิ/สาขาวิชา       สถานศึกษาและปีทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
  ปร.ด. (วิจยั วัดผลและสถิติการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554        
ปริญญาโท  

บธ.ม. (องค์การและการจัดการ)   มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542 
ปริญญาตร ี  

วท.บ. (วนศาสตร)์              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537    
4.  ผลงานทางวิชาการ 
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ. (2562). “ยุทธศาสตรเ์ชิงพื้นที่ในการปอ้งกันปญัหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว

โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวร
ภู่ดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์”. วารสารวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 14 (2): 59-79. 

Perawat Nonthachot. (2019). “Strategies for Solving the Social Inequality Problems of 
Highland Ethnic Women in Thailand”. International Journal of Innovation,               
Creativity and Change, 10 (1): 449-470. 

ภีรวัฒน์ นนทะโชติ. (2560). การพฒันารปูแบบการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีระดบัตำบลทีเ่อื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธ์ุในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. 
วารสารพัฒนาสังคม, 19(1): 99-125 

 
5. รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

       รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา    จำนวนหน่วยกิต 
 2531103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 2533206 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 2531302 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  3(3-0-6) 
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