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ค าน า 
  

 หล กสูตรร ฐศาสตรบ ณฑิตัมหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลาได้ร บกาพ ฒนาตามแผนของคณะมนุษยศาสตร์
และส งคมศาสตร์ัซึ่งจะจ ดให้มีการเรียนการสอนในปีัพ.ศ.2561ัซึ่งเป็นหล กสูตรที่ได้ร บแนวคิดจากบริบทของ
ปัญหาในพื้นที่ัโดยคณะกรรมการผู้พ ฒนาหล กสูตรได้ใช้ศาสตร์ของวิชาร ฐศาสตร์ที่เป็นสหวิชาการมาผนวกรวม
ก บกฎหมายมหาชนทีน่ บเป็นศาสตร์สม ยใหม่ส าหร บประเทศไทยัท ้งนี้ด้วยการผนวกรวมก นน บเป็นจุดเด่นของ
หล กสูตรร ฐศาสตรบ ณฑิตัสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน 
  
 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหล กสูตรร ฐศาสตร์สม ยใหม่ัที่สามารถผลิตบ ณฑิตให้เป็นผู้น ารวมถึงเป็นน ก
ปกครองที่พร้อมพิท กษ์ผลประโยชน์ของชาติและน าพาสู่ส งคมส นติสุขัท ้งนี้ในการน าจุดเด่นของสาขาร ฐศาสตร์
และกฎหมายมหาชนมาใช้ในการวางแผนโครงสร้างหล กสูตรร่วมก นน ้นัท าให้มีรายวิชาบ งค บที่ครอบคลุม
สาขาวิชาต่างัๆัที่เป็นองค์ประกอบส าค ญของการสร้างผู้น าและสร้างน กปกครองที่ดีและด้วยคุณูปการของการ
เรียนวิชาด้านกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายสาธารณะน ้นจะส่งผลให้บ ณฑิตหล กร ฐศาสตร์ัสาขาการปกครอง
และกฎหมายมหาชนัเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้น าในการสร้างคาวมเท่าเทียมในส งคมอ นเป็นหนทางน าพา
ส งคมสู่ว นติสุขัท ้งนี้บ ณฑิตย งมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างัๆัทางส งคมศาสตร์อย่างหลากหลายและสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นทางการเมืองและส งคมที่มีความเกี่ยวข้องก นระหว่างสาขาวิชาต่างัๆัในทางส งคมศาสตร์ั
ตลอดจนสามารถน าความรู้พ้ืนฐานที่ได้ร บใช้ในการแสวงหาความถน ดทางวิชาการและวิชาชีพอ่ืนัๆัที่สนใจ
และเหมาะสมก บตนเองในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายช ยว ฒน์ัััััโยธี) 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Government and  

  Public Law 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑติ (การปกครองและกฎหมายมหาชน) 
   ชื่อย่อ : ร.บ. (การปกครองและกฎหมายมหาชน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government and Public Law) 
   ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Gov.Pl) 
 
3.  วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้ 
   จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
  5.4 การรับเข้าศึกษา 
   นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1 เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 
  6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที ่2561 เป็นต้นไป 

 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรเสนอหลักสูตรต่อ        
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย           
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรต่อ     
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
  6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  8.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระทรวง กรม และส่วนราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ เจ้า
พนักงานปกครอง ต ารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน และ
ปลัดอ าเภอ รวมถึง ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฯลฯ เป็นต้น 
  8.2 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านในต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้สื่อข่าวการเมือง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เป็นต้น 
  8.3 เจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระ เช่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน 
องค์การไม่แสวงหาก าไร 
  8.4 นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม 
  8.5 ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) 
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9.  ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 
1.   นายชัยวัฒน์  โยธ ี
     อาจารย ์
     3-9499-00142-79-5 

ปร.ด. (การเมือง)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2558 
2552 
2547 

2.   นายวันฮารงค์  บินอิสริส 
     อาจารย ์
     3-9599-00354-45-8 

ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556 
2550 
2547 

3.  นายคมวิทย์  สุขเสนีย ์
     อาจารย ์
     1-96080-0011-96-1 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2550 

4.   นายสุไลมาน   หะโมะ 
     อาจารย ์
     1-95060-0006-12-3 

ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา
สังคม) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2555 
 

2550 

5.  นางสาวอารยา  ชินวรโกมล 
    อาจารย ์
    3-9698-00086-49-4 
 

น.ม. (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ) 
น.บ. (กฎหมาย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 
 

2541 

  
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันก าลังอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วและทั่วทั้ง
โลก กอปรกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ไทยแลนด์ 4.0) ที่มีภารกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ
ให้เจริญ เพ่ือสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างรวดเร็ว 
ปรากฏการณ์ของการแข่งขันด้านต่าง ๆ มีให้เห็นเพ่ิมมากขึ้นในสังคมศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา ฯลฯ 
ขณะเดียวกันในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชายแดนใต้ได้มีความพยายามให้เกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นในมิติแห่งการพัฒนาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
หลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา         
ได้ตระหนักต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านรัฐศาสตร์
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ทั้งในมิติการเมืองการปกครอง กฎหมายมหาชน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถด ารงตนอยู่ได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ 

 

11.2 สถานการณ์ทางการเมือง 
  กระแสประชาธิปไตยส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการเมืองไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  น ามาสู่บริบท
ทางสังคมการเมืองอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากขึ้นกว่าในอดีต ประการที่สอง มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ 
ตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้อย่างชัดเจน ประการสุดท้าย  เกิดแนวทางการกระจายอ านาจรัฐจาก
ส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริบททางการเมืองและการปฎิรูปการเมืองทั้ง 3 ประการดังกล่าว มี
ความมุ่งหมายให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากภาคประชาชนมากขึ้น ณ สถานการณ์การเมือง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีความ
ขัดแย้งทั้งด้านแนวความคิดทางการเมือง และปัญหาความเข้าใจด้านการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ อันน ามาสู่
ภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง 

จากเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
เกี่ยวกับการเรียนทางรัฐศาสตร์ กฎหมายมหาชน รวมถึงการสื่อสารทางการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานการณ์ในพ้ืนที่และสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาไปสู่ความสันติสุข โดยมุ่งหวังที่
จะผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาการและพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามหลักรัฐศาสตร์ โดย
สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดองค์ความรู้เพ่ือที่น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมุ่งสร้างสังคม
สู่ความสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผล
กระทบต่อระบบสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบดังกล่าว เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาความรู้และสร้างคนรุ่นใหม่ที่มี
ความพร้อมต่อการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่มีความต่างทางด้านวัฒนธรรม และด ารง
รักษาสังคมไปสู่ความสันติสุข โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากเหง้าของตนเองอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรมข้างต้น เป็นเหตุปัจจัยที่ส าคัญซึ่ง
มิอาจหลีกเลียงได้ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตครั้งนี้จ าเป็นที่จะต้องน าบริบทแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตให้เกิดความสมบูรณ์แบบร่วม
สมัย 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ข้างต้นทั้ง 3 ด้าน ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการน ามาสู่การพัฒนา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การ
พัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางรัฐศาสตร์โดยบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย
มหาชนที่เป็นการหนุนเสริมองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครอง และศาสตร์ของการสื่อสารทางการเมือง ที่ท าให้
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บัณฑิตสามารถสื่อสารทางการเมืองและน าพาสังคมสู่ความสันติสุขได้ และความส าคัญดังที่กล่าวมานี้เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งหมายจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ มีคุณลักษณะของ 

ความเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถท าความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงบริบทของท้องถิ่น ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
พัฒนาประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่ว่าบัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
กล่าวคือ เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้านที่มีความเชี่ยวชาญและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันบัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น และพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการการสอนโดยคณะกรรมการหลักสูตรที่บริหารโดย 
                    กรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการประสานงานกับอาจารย์
หรือผู้แทนจากหน่วยงานและหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท าการจัดการสอนร่วมกัน ในด้านเนื้อหา
รายวิชาการจัดตารางเรียนและตารางสอบ เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านรัฐศาสตร์ มีความเป็นผู้น าทางความคิดและกล้า
แสดงออกเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและส่วนรวม พร้อมกันนี้เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 
เพ่ือน าพาสังคมไปสู่ความสันติสุข 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  ด้วยปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ต่าง ๆ ของโลกท้ังทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามปรับตัวเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถิชีวิตของ
มนุษย์  
   ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมโลก จึงได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ “รัฐ” ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง 
การสื่อสารทางการเมือง สันติศึกษาและนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ถือได้ว่าการถาโถมของกระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดังกล่าวเป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้หลักสูตรรัฐศาสตร์ต้องมีการพัฒนาให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้เท่าทันทั้งด้านทักษะทางวิชาการและด้านปฎิบัติการ เพ่ือการเป็นนักรัฐศาสตร์ที่สมบูร ณ์
และสามารถชี้น าสังคมสู่ความสันติสุขภายใต้คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมีความเข้าใจและสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ปรากฏการณ์

ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง การใช้อ านาจของรัฐ ทั้งที่
เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีเหตุผลและมีความคิดริเริ่ม โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สาธารณะ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่และสังคมโดยรวม 

2) มีศักยภาพและความสามารถในการท างานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน    
มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการปรับตัว
การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) มีศักยภาพในการบูรณาการการเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ และเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

- การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ตทุ กปี ต าม
เกณฑ ์สกอ.  

- เอกสารการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี  
- รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประจ าและรับผิดชอบ
หลักสูตร  

-การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
 

- การส ารวจการมีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีตาม
เกณฑ ์สกอ.  

- เอกสารแสดงผลการได้งานท า
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี  
- รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าและรับผิดชอบ
หลักสูตร  

- การบริการวิชาแก่สังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 

- ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ให้
ค ณ าจ ารย์ แ ล ะนั กศึ ก ษ า
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการ
บ ริ ก าร วิ ช าก ารแ ก่ สั งค ม 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  
- รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

- การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี  
 
 

- การประเมินผล และ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี  
 

- เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
/หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ  
- เอกสารแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
- รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประจ าและรับผิดชอบ
หลักสูตร  

- ผู้ ส า เร็จการศึกษาสามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

- ให้การแนะแนวและเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารโดยสร้างความ
เข้าใจในคุณลักษณะของผู้ที่
เข้าศึกษาต่อทางรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ทั้งในประเทศ
และ ต่างประเทศ 

- เอกสารและหลักสูตร ส าหรับ
การแนะแนวให้ค าปรึกษา แก่
ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อทางรัฐศาสตร์ 
- รายงานผลการเข้าร่วมฟังแนะ
แนว 
- ผลการใด้เข้ารับการศึกษาต่อ
ทางรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 



8 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาค  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที ่1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  
  ภาคเรียนที่ 2  เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  2) ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขา  
  3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน  
  4) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  5) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 ขาดทักษะการปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
  2.3.2 ขาดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 

2.4.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยค าสั่งมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแนะแนว ก ากับ ดูแล การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 

2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้แก่นักศึกษาในระหว่างเรียนรวมทั้ง
น าไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 3 - -  40 40 40 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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  2.6 งบประมาณตามแผน หลักสตูร 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
8,500 ต่อภาคการศึกษา 

680,000 
 

1,360,000 
 

2,040,000 
 

2,720,000 
 

2,720,000 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
700 บาท 

28,000 
 

56,000 
 

84,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินคงคลังร้อยละ  20 

141,600 283,200 424,800 565,400 565,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40  283,200 565,400 849,600 1,132,800 1,132,800 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 40  283,200 565,400 849,600 1,132,800 1,132,800 

รวม 708,000 1,414,000 2,124,000 2,831,000 2,831,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3 หน่วยกิต 

         1) คณะครุศาสตร์                                                             3    หน่วย
กิต 

         หรือ 
         2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            3   หน่วยกิต      
         หรือ 
         3) คณะวิทยาการจัดการ                                            3    หน่วยกิต 
        หรือ 
         4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                  3    หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
          1) บังคับ  45 หน่วยกิต 
          2) เลือก ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                         ไม่นบัหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- ส าหรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนให้เรียนหมวดวิชาเฉพาะด้านจ านวน 
93 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาทั่วไปและวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีไม่ต้องเรียนเนื่องจากได้ผ่านการศึกษาหมวดวิชา
ดังกล่าวในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนมาแล้ว 

- ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาหรือผู้ที่ขอทียบโอนประสบการณ์
ท างานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

    3.1.3 รายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีการก าหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา  ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

 2)วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

3(3-0-6) 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills Development  

3(3-0-6)  
 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 
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5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
Melayu for Communication 
 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                       ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                 3 หน่วยกิต 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being 

3(3-0-6) 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*   
Science in Daily Life 
 

3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                    3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ        

Information Technology for Presentation  
3(3-0-6) 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*          
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*       
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

5100119 การบริหารร่างกาย  
Body Exercise 

1(0-2-2) 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

5100121 ศาสตรพ์ระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 

5100123 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life      

3(3-0-6) 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

2(1-2-3) 

5100125 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

3(3-0-6) 

5100126 การพัฒนาตน*       
Self Development  

2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*    
Life and Thai Culture   
   

2(1-2-3) 
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1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                     ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                3  หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multiculture and Peace 

3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                    3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

Life Skill for Society 
3(3-0-6) 

5100131 สังคมภิวัตน์*    
Socialization 
 

3(3-0-6)    

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                   3 หน่วยกิต 

1) คณะครุศาสตร์                                                             3 หน่วยกิต 
5100132   ครูแห่งแผ่นดิน                                                                3(3-0-6)   
               Teachings of King Rama 9 
               หรือ 

2)   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                     3 หน่วยกิต 
5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                   3(3-0-6)  
              Thai and Local Ways 
              หรอื 

3) คณะวิทยาการจัดการ                                                     3 หน่วยกิต 
5100134   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                               3(3-0-6) 
               Young Enterpreneurs  
              หรือ 

4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           3 หน่วยกิต 
5100135  วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น                                                             3(3-0-6)                 
              Science for Community 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า                   93 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 

2134109 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
Introduction to Political Science 

3(3–0–6) 

2134110 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
Introduction to International Relations 

3(3–0–6) 

2134111 ความรูเ้บื้องเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Law 

3(3–0–6) 

2134112 ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์  
Reading and Writing Skills in Political Science 

3(2-2-5) 
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2134113 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง  
Politics and Political Communication 

3(3–0–6) 

2134114 หลักกฎหมายมหาชน  
Philosophy and Concepts of Public Law 

3 (3–0–6) 

2134115 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย  
Evolution of Thai Politics and Government 

3(3–0–6) 

2134116 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 
Introduction to Economics 

3(3–0–6) 

2134217 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  
Introduction to Political Philosophy 

3(3–0–6) 

2134218 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์  
English for Political Science 

3(2-2-5) 

2134419 การวิจัยทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน  
Research in Political Science and Public law 

3(2–2–5) 

 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                     ไม่น้อยกว่า       60 หน่วยกิต 
      1) บังคับ                                                      45 หน่วยกิต 

2134220 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  
Constitution and Political Institutions 

3(3–0–6) 

2134221 กฎหมายปกครอง  
Administrative Law 

3(3–0–6) 

2134222 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3–0–6) 

2134223 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
Politics and Government of Southeast Asia 

3(3–0–6) 

2134224 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม * 
Politics and Socio-cultural Diversities  

3(3–0–6) 

2134225 กระบวนการทางการปกครองของไทย  
Thai administrative Processes 

3(3–0–6) 

2134226 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
Law on Administration of State Affairs 

3(3–0–6) 

2134331 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  
Thai Politics and Local Government 

3(3–0–6) 

2134332 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 
Political and Social Movements 

3 (3–0–6) 

2134333 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  
Local Administration Law 
 

3(3–0–6) 
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2134334 การเมืองไทยกับการพัฒนา 
Thai Politics and Development 

3(3–0–6) 

2134335 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  
Political Parties, Interest Groups and Elections 

3(3–0–6) 

2134442 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
Administrative Court and Procedure 

3(3–0–6) 

2134443 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม * 
Conflict Management in Society 

3(3–0–6) 

2134444 สัมมนาทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน 
Seminar on Political Science and Public Law 
 

3(1-4-4) 

 2) เลือก                           ไม่น้อยกว่า                 15         หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาการเมือง 

2134336 ภาวะผู้น ากับการเมือง 
Leadship and Politics 

3(3-0-6) 

2134337 ชนชั้นน าทางการเมือง 
Political Elites 

3(3–0–6) 

2134338 ประชาธิปไตยชุมชน 
Community democracy  

3(3–0–6) 

2134339 อิสลามกับการเมือง 
Islam and Politics 

3(3–0–6) 

 2134445 การเมืองเปรียบเทียบ  
Comparative Politics 

3(3–0–6) 

2134446 สิทธิเสรีภาพ 
Liberties and Rights 

3(3–0–6) 

 กลุ่มวิชากฎหมาย  
2134227 กฎหมายอาญา 

Criminal Law 
3(3–0–6) 

2134228 กฎหมายลักษณะพยาน 
Law of Evidence 

3(3–0–6) 

2134340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
Law of Criminal Procedures 

3(3–0–6) 

2134341 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน  
Labour Law and Labour Problems 

3(3–0–6) 

2134447 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  
Comparative Administrative Law 

3(3–0–6) 

2134448 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
Economic public law 

3(3–0–6) 
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 กลุ่มวิชาการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติสุข  
2134229 จริยศาสตร์และความเปน็ธรรมในสังคม   

Ethics and Social Justice 
3(3–0–6) 

2134230 อินเทอร์เน็ตกับการเมือง  
Internet and Politics 

3(3–0–6) 

2134449 ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธี* * 
Social Conflict and Peace Making 

3(3–0–6) 

 
               กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                                       ไม่นับหน่วยกิต 

2134450 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 
Field Experience in Political Science  

5(450) 

  
3.หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต              
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2134109  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

2134110  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์        
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

2134111 ความรู้เบื้องเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
2134112 ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 

2134113 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
2134114 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
2134115 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
2134116 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
                                                 
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2134217  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 

2134218  ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
2134220  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
2134221  กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
2134222  นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวชิา รหสัวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2134223  การเมืองการปกครอง 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
3(3-0-6) 

2134224  การเมืองกับความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

2134225  กระบวนการทางการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
2134226  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน 
3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2134331  การเมืองการปกครองท้องถิน่ไทย 3(3-0-6) 

2134332  ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) 
2134333  กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 

2134334  การเมืองไทยกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
2134335  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ

การเลือกตั้ง 
3(2-2-5) 

2134442  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 15 หน่วยกติ 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2134419  การวิจัยทางรัฐศาสตร์และ   
              กฎหมายมหาชน 

3(3-0-6) 

2134443  การจัดการความขัดแย้งทางสังคม 3(3-0-6) 
2134444  สัมมนาทางรัฐศาสตร์และ 

 กฎหมายมหาชน 
3(1-4-4) 

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
รวม 15 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2134450 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางรัฐศาสตร์        

5(450ชั่วโมง) 

รวม ไม่นับหน่วยกิต 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา          
 1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาบังคับ                                                      12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

Language Thought and Communication 
3(3-0-6) 

 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  
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 Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*          
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร           
ที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิ งให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมใน 
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

          Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of language used in daily 
life, realizing ethics and awareness of Thai society 
 

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 
Thai for Careers 

3(3-0-6) 

            การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพ่ือให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้ งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้    
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the career and daily life 

 
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 

English for Fun 
3(3-0-6) 

         การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น     
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การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
         English usage for daily communication, English sound systems, 

vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, 
class presentation 
 

5100106 การใช้ภาษาองักฤษในสังคมออนไลน์                                                
English Usage for Social Network 

3(3-0-6) 
 

          การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการ
ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเหน็เป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

           Simple English writing in social media, giving queries and answers 
in English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 
 

5100107 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใชีวิตประ
จ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้ อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, 
giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 
 

5100108 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 * 
English for Communication 1                    

2(1-2-3) 
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  การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
สาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including appropriate social 
etiquette 
 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 * 
English for Communication 2                    

2(1-2-3) 

  การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 

 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      

Technology and Media Literacy                    
3(3-0-6) 

  การรู้ เท่ าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media production, 
social media use under law controls and ethics in technology 

 
 1.2) วิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  
Developments of Thai Speaking and Writing Skills   

3(3-0-6)       

            การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
สื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
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 Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills Development  

3(3-0-6)       

 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่าน
และเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

 Listening and speaking in daily-life situations, short message 
reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   

Chinese for Communication 
3(3-0-6)      
 

 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์              
ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

 Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  

Melayu for Communication  
3(3-0-6)       

 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

 Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                            ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
       2.1)  วิชาบังคับ                                                     3   หน่วยกิต 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being    

3(3-0-6)       

 การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

 Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 
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5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*   
Science in Daily Life 

3(3-0-6)       

 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษา 

 Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 
        2.2)  วิชาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 

 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ  

Information Technology for Presentation   
3(3-0-6)       

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และ
การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน        

Information Technology in Daily Life           
3(3-0-6)       

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 
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5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*       
Mathematics in Daily Life     

3(3-0-6)       

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 

mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 
 

5100119 การบริหารร่างกาย  
Body Exercise 

1(0-2-2)       

 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

 
 Principles of body management, skill practice and basic technique 

of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*   

Sports for the Quality of Life Development 
2(1-2-3) 
 

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

 
 Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 

competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 
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5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น  
King’s Philosophy for Local Development   

3(3-0-6)       

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดีอยู่
ดีของประชาชน การพัฒนาที่ ยั่ งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, applying 
the King’s philosophy for community development 

 
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย         

Introduction of Ethics and Wealth      
3(3-0-6)       

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้ องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
และการสื่อสาร  

 Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 

 
5100123 ความงดงามแห่งตน  

Beauty of Life      
3(3-0-6)       

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติ
ของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูด
น าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและ
ท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

 
 Introductions to human relation, self-understanding and 

understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 
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5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World     

2(1-2-3) 

 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติ
ส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการ
พูด ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

 Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 

 
5100125 ความจริงของชีวิต*  

Truth of Life  
3(3-0-6)       

 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ 
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

 Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception,  advantages and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 

 
5100126 การพัฒนาตน*    

Self Development  
2(2-0-4)  
 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
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 Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต* 

Aesthetics for Life 
3(3-0-6) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*           

Life and Thai Culture 
2(1-2-3) 

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต
และการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, self-
development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career 

 
 3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                           ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
       3.1)  วิชาบังคับ                                                   3   หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multiculture  and Peace  

3(3-0-6)       

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย
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และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

 Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of peace 
and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace promotion, public consciousness 
and responsibility towards multiculture society, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 

       3.2)  วิชาเลือก                                   ไม่น้อยกว่า        3   หน่วยกติ 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   

Life Skill for Society  
3(3-0-6)       

 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้
อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 

5100131 สังคมภิวัตน์*  
Socialization 

3(3-0-6)       

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including tradition, 
culture, economics and political affairs 

 4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                     ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
     4.1)  คณะครุศาสตร์                                                 3   หน่วยกิต  หน่วยกิต 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 

3(3-0-6)       

 
 
 
 
 

หรือ 

ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสี่
เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising 
teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, 
modern teachers, volunteering, civil duties 
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       4.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          3      หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น  

Thai and Local Ways 
3(3-0-6)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์ - 
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  วัฒนธรรม 
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

 
Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 

community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of 
learning resores in local community 

 
       4.3)  คณะวิทยาการจัดการ                                          3   หน่วยกิต 

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  
Young Enterpreneurs   

3(3-0-6)       

 ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ป ระกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การ
ใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หรือ 
 

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory of 
entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, and 
related laws  
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       4.4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                3   หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น      

Science for Community   
3(3-0-6)       

 ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า              93     หน่วยกิต 

         2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                              33    หน่วยกิต 

2134109 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  
         ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับ

สาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย 
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล 
ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ 
         Framework and political science methods, relations between political 
sciences and other field, relations between the state and people, between 
power and laws; political process, government, parliment political parties, 
interest groups, and influential groups, doctrine and significant political 
ideology. 
 

2134110 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Introduction to International Relations  
           หลักการทั่วไป วิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ เครื่องมือทีใช้
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรูปแบบในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 
          General principles, evolution and concepts of international relations; 
factors affecting international relations; foreign policies, instrument using to 
and study international relations, operating model of international relations, 
international relations between  Thai and ASEAN countries 
 

2134111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Introduction to Law  
           แนวความคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้

ทราบถึงการแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ค าศัพท์กฎหมายที่  
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ควรรู้ หลักส าคัญในการกระท าผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย 
          Concepts, theories and principles of laws focusing on types, scope, 
general law vocabularies, general principles of criminal law, civil law, family 
law, basic rights,duty and freedom according to law 
 

2134112 ทักษะการอ่านและการเขยีนทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Reading and Writing Skills in Political Science  
           ศึกษางานนิพนธ์ทางรัฐศาสตร์ของนักวิชาการที่ ได้รับการยอมรับทั้ งที่ เป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ ฐานข้อมูลออนไลน์ โดย
มุ่งพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ได้แก่ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านในเชิงการตีความ และ
ทักษะด้านการเขียน ได้แก่ การเขียนบรรยายความ การเขียนสรุปความ การเขียนในเชิง
วิพากษ์ รวมไปถึงการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 A study of academic political research of academicians accepted 
both of Thai languages and English languages : books, articles, researches, 
and online database with emphasis on development of reading skills: 
analytical reading, interpretive skills, writing skill deverlopments: descriptive 
writing, summary writing, critical writing and academic reference 
 

2134113 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Politics and Political Communication  
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการแสดงออกทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง อิทธิพลและผลกระทบของ
การสื่อสารต่อระบบการเมือง  

Concepts, theories of communication and political expression in 
democracy rights and freedom, influences and impaction of political 
communication to political system 

 
2134114 หลักกฎหมายมหาชน  3(3-0-6) 

  Public Law Principle  
          ความหมาย และพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิด พ้ืนฐาน 

ลักษณะเฉพาะและบทบาทความส าคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ
และรูปแบบของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ  การปกครองโดย
กฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
         Meaning and developments of public law,basic concepts,identity and 
important roles of public law: meaning, component and state form; juristic 
person and state institutions, government by law, origin and forensic of 
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public law, organization of state administration, and control of state power 
 

2134115 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 Evolution of Thai Politics and Government  
           วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชอาณาจักร จนถึง

ปัจจุบัน โดยเน้นสมัยรัชกาลที่ 5  โครงสร้างอ านาจ และสถาบันทางการเมืองการปกครอง
จนถึงปัจจุบัน และประเด็นปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          Political evolution of Thai government, since kingdom of state up to 
present. Expecially focusing on reing of rama 5, structure of power and Thai 
political institutions up to present, issues related to the southern border 
provinces 
 

2134116 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Economics  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การ

ก าหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้
ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด  เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางแก้ไข 
 Basic knowledge of economics; economic systems, demand, supply, 
price equilibrium determination, consumer behavior, theory of production, 
market in economic system, national income inflation, deflation, tight 
money; business cycle, balance of trade and its payments, economic 
development, structure and economic problems of Thailand and its 
solutions  

2134217 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Political Philosophy  
          ที่มา ความหมาย และความส าคัญของปรัชญาการเมือง พัฒนาการขององค์ความรู้

ทางรัฐศาสตร์ผ่านข้อถกเถียงในประเด็นที่ส าคัญในทางการเมือง  
         Source, meanings and importance of political philosophy 
developments of body of knowledge in political science through  
discussions of important political arguments 
 

2134218 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Political Science  
          ศึกษาและทบทวนความเข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ควบคู่ไปกับศึกษาและฝึกฝน

การใช้ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์จากสื่อการสอน ตลอดจนการฝึกหัด
การใช้ศัพท์และส านวนเหล่านั้นในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง 
 A study and review grammatical understanding structures along with 
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practice of using vocabularies and English expressions in political science 
from teaching materials in form of listening, speaking, reading and writing  
 

2134419 การวิจัยทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน  3(2-2-5) 
 Research in Political Science and Public law  
          การก าหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน
เอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การจัดท ารูปเล่มงานวิจัย และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
 Identifying research topic in political science and public law, 
literature review, research design, data collection, data analysis, research 
result presentation, writing research reports, references, manuscript and 
research ethics  
 

 2. กลุม่วิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า            60     หน่วยกิต
เฉพาะด้านบังคับ                                       45    หน่วยกิต 

2134220 รัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมือง  3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  
          วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เน้นท า

ความเข้าใจ อ านาจอธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติสภาเดียวหรือสองสภา การแบ่งอ านาจ
และรูปของรัฐบาลต่างๆ    ที่สืบเนื่องมาจากการแบ่งอ านาจ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจัดตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยที่มีมาแล้ว รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา การด าเนิน
และวิธีปฏิบัติงานของรัฐสภา การบัญญัติกฎหมาย ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรี
กับรัฐสภา ศาลและตุลาการรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นๆ 
 
 Objectives of the constitution and the types of constitutional 
establishment focusing on understanding of sovereignty, legislating 
unicameral or bicameral, division of powers and forms of government as a 
consequence of powers devision, supreme law of constitution, rights and 
freedoms of individuals, establishment of administrative organisation under 
the constitution, royal institution, cabinet, parliament, implementation 
procedures of parliament, legislation, relations between cabinet and 
parliament, court and constitutional tribunal, and other organisations 
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2134221 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
 Administrative Law  
          แนวคิด ทฤษฎี ของการปกครอง หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชน และระหว่างเอกชนกับรัฐ การบริการสาธารณะ ค าสั่ง
ทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอ านาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นิติวิธีทางปกครอง 
 Concepts, theories of administration, principles of state 
administration and state officials, rights and duty commitments between 
state and private and public administration, public services, public authority, 
regulative action and administrative law, enforcement action, the control of 
state power and state official, rule of law 
 

2134222 นโยบายสาธารณะ   3(3-0-6) 
 Public Policy  
           แนวความคิด ทฤษฎีในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎี

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบาย ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ 
         Concepts, theories in public policy making and planning, theories 
related to decision making with emphasis on public policy making, related 
factors to policy implementation, policy analysis, problems and theats in 
making public policy 
 

2134223 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 Politics and Government of Southeast Asia  
          ระบบการเมืองการปกครองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่ประเทศ
เหล่านี้ก าลังประสบอยู่ 
 Political  systems of Southeast Asian countries; political structures, 
political processes, including political problems existing in these countries 
 

2134224 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม*  † 3(3-0-6) 
 Politics and Socio-cultural Diversities  
           แนวคิด ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการทางสังคม และ

ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้น

                                                 
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
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กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Concepts, social and cultural theory with emphasis on social 

processes and cultural differences affecting to politics, economic and social 
changes and peaceful living together in malti cultural and society. Expecially 
case study southern border provinces 

 
2134225 กระบวนการทางการปกครองของไทย  3(3-0-6) 

 Thai Administrative Processes  
          ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ฐานอ านาจหน้าที่ของ

ข้าราชการ กระบวนการตัดสินใจ และการวางนโยบายของฝ่ายปกครอง ตลอดจนอิทธิพล
ทางการเมืองที่มีต่อการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเน้นกรณีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 Relation between centralization and decentralization government, 
authority of government officials, decision making process and policy 
planning government division, political influence to federal and local 
government Expecially case study southern border provinces 
 

2134226 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Law on Administration of State Affairs  
          หลักส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
         Principles of state administration, laws and regulations of state 

administration, the law of civil service and other related 

2134331 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 
 Thai Politics and Local Government  
          แนวคิดและหลักการส าคัญในการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ประชาธิปไตย การรวมและการกระจายอ านาจ กับการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น 
รูปแบบ โครงสร้าง ปัญหาของการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ประเด็นปัญหาการเมือง
การปกครองท้องถิ่นชายแดนใต ้
 
         Concepts and crucial principles of local government, relations 
between democratic development, centralization and decentralisation and 
politics and local government, patterns, structures,Thai local political 
problems and local government, political problem in southern border 
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2134332 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) 
 Political and Social Movements  
          การรวมตัวและการสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และ

กลุ่มผลักดัน กระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสังคม และการเมือง และ
ประชาสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง 
 Unification, social and political mobilization, interest and pressure 
groups, public policy process, social and political movement ,civil society in 
social and political changes 
 

2134333 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น                                        3(3-0-6) 
 Local Administration Law  
        แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ตามองค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการออกกฎหมาย การก ากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่
การก ากับดูแลเหนือบุคคลและการก ากับดูแลเหนือการกระท า รวมตลอดถึงระเบียบและ
วิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากอ านาจส่วนกลาง 
 

Elemental concept of local government organization, local 
administration regarding of current laws, authority of those organizations as 
juristic person. Especially, power of legislation, Oversight such as this 
organization both of oversight personally and oversight actionably, 
arrangement and financial means of local government and domination by 
central power 

 
2134334 การเมืองไทยกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Development  
            แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา 

การเมือง และรัฐ รวมถึงบทบาทและพัฒนาการของทหารกับการเมืองไทย ศึกษาก าเนิด
แนวคิดของการพัฒนาและกระบวนทัศน์ของการพัฒน ากระแสหลัก ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาทางเลือกในแบบต่างๆ และแนวโน้มของการพัฒนาในปัจจุบัน 
 
 Concepts of development focusing on relation between political 
development and state, including the rule and development of military 
institute with Thai politic, study of original development and paradigms of  
mainstream development, economic related theories, problem analysis and 
its impact, alternative development models and trends of current 
development 
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2134335 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 
 Political Parties, Interest Groups and Elections Comparative 

Politics 
 

           แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของพรรคการเมือง ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ 
และการเลือกตั้ง ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง 
กระบวนการทางการเมืองที่ส่งผลต่อสถาบันทางการเมืองและการพัฒนาการทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
         Concepts, theories and evolution of political parties, behaviour of 
interest groups, political parties, and elections, relations between interest 
groups and political parties, political process affecting political institutions 
and political development in the democratic system 
 

2134442 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Court and Procedure  
           การควบคุมการใช้อ านาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอ านาจศาล

ปกครอง องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
 Control the state power by judiciary, the scope of court jurisdiction, 
administrative court organization, judicial rule and enforcement, law of 
government officials perfomance, law of responsibility and infringement and 
the law of government information 
 

2134443 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม * 3(3-0-6) 
 Social Conflict Management ‡  
          นิยาม องค์ประกอบ มุมมองของความขัดแย้ง สาเหตุการก่อตัวของความขัดแย้ง 

ประเภท ผลกระทบ ค่านิยม บทบาท วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง วิธีการ
จัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการจดัการความขัดแย้งประเทศต่างๆ 
         Definitions, components, views of conflicts, causes of occurring the 
conflicts, category, effect, value, role, cultures, the conflicts, methods of 
conflict management case study conflict management the others countries 

2134444 สัมมนาทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน 3(1-4-4) 
 Seminar on Political Science and Public Law  
            แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นในประเด็นการเมืองการปกครอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครอง และกฎหมายมหาชน หรือประเด็นสาธารณะที่นักศึกษา
หรือประชาชนให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาและรายงาน
อภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางพัฒนาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

                                                 
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
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           Concepts and theories in political science focusing on politics and 
government, relation, between government and public law or public issues 
related to students or public interest, participating in raising problems, 
discussions for summary and development in the context of political 
science 
 

 เฉพาะด้านเลือก                                        ไม่น้อยกว่า         15       หน่วยกิต                      
 กลุ่มวิชา การเมือง 

  2134336 ภาวะผู้น ากับการเมือง                                                                3(3-0-6) 
Leadership and Politics 

ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของผู้น า การสร้างภาวะผู้น า ตลอดจนปัจจัยที่
ก่อให้เกิดภาวะผู้น าทางการเมือง บทบาทการเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย และแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการเมือง กรณีศึกษาบทบาทและภาวะผู้น าในประเทศต่าง ๆ 

Meaning, characteristics, types of leaders,to creating leader as well as 
factors causing political leadership, role of democratic leader and guidelines 
of political leader development case study role and leadership in the 
orthers countries 
 

2134337 ชนชั้นน าทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Elites  
           แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีชนชั้นน าทางการเมือง การมีอ านาจหรืออิทธิพลทาง

การเมือง การจ าแนกประเภทชนชั้นน า แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นน าทางการเมืองแบบดั้งเดิม 
และแบบสมัยใหม่ การเปรียบเทียบทฤษฎีทางการเมืองของชนชั้นน าในประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศที่ก าลังพัฒนา ชนชั้นน าทางการเมืองในประเทศไทย และชนชั้นน ากับ
ประชาธิปไตย  
 Concepts of theory in political leading classes, political powers and 
influences, elite classifications, concepts of original and modern political 
elites, political comparision of political elites in developed and developing 
countries, Thai political elites, elites with democracy 
 

2134338 ประชาธิปไตยชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Democracy  
 แนวคิดประชาธิปไตยฐานราก แนวคิดประชาธิปไตยแบบส่วนร่วม แนวคิ ด

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กลไกและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยชุมชนในสังคม
การเมืองไทย 
         Concept of grassroots democracy, participatory democracy and 
deliberate democracy, implementation and community democracy process 
of Thai political society 
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2134339 อิสลามกับการเมือง 3(3-0-6) 
 Islam and Politics  
           บทน าแห่งอิสลาม อิสลามกับการเมืองโลก ภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลาง

ขบวนการฟื้นฟูอิสลาม ขบวนการวะฮฮาบี ขบวนการนะฮ์เฏาะละตุลอุลามาอ์และมุฮัมมะดี
ยะฮ์ การเมืองอัตลักษณ์ในมินดาเนาและภาคใต้ของไทย  ความขัดแย้งอาหรับอิสราเอล 
ขบวนการฮามาสและฮิสบุลลอฮ การลุกฮือในโลกอาหรับ รัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย 
องค์การความร่วมมืออิสลาม สันนิบาตอาหรับและสภาความร่วมมือแห่งอ่าว อิสลามกับ
กระบวนการสันติภาพ 
        Introduction to Islam, Islam and global politics, geopolitics of middle 

east, Islamic revivalism : Wahabi movement , Nahdalatul Ulama and 
Muhammadiyah movements, politics of Identity in Mindanao and Southern 
part of Thailand, Arab – Israeli conflict, Hamas and Hizbollah movements, 
Arab Spring, Islamic State of Iraq and Syria (IS), The League of Arab States 

 and Gulf Cooperation Council (GCC), Islam with peace building 
 

2134445 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Politics   
            วิวัฒนาการของการเมืองเปรียบเทียบ แนวทางการวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ  

โครงสร้าง องค์ประกอบ โดยการยกกรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมืองเหล่านี้ในประเด็นส าคัญ 
 Comparative study on political evolution, guidelines of analyzing 
comparative polotics structures and elements using case study of political 
behaviors in other countries 
 

2134446 สิทธิเสรีภาพ   3(3-0-6) 
 Liberties and Rights  
 ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญวิวัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพ การจ าแนกประเภทสิทธิและ
เสรีภาพ เนื้อหาและขอบเขตการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพการประกันและการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยศาลและโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน และศึกษาสิทธิเสรีภาพเฉพาะ
เรื่องท่ีส าคัญ 

Thought of human rights and civil rights, prestige of humanity, rights 
and liberty according to the constitution of rights and liberty development, 
classificationof rights and liberty category, content and scope of rights and 
liberty limitation, insurance and protection of people’s liberty by court and 
human rights organization, and special case studies about rights and liberty 
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 กลุ่มวิชา กฎหมาย 
2134227 กฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Criminal Law  
          ลักษณะของกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา 

ลักษณะของโทษ การก าหนดโทษ เหตุต่างๆ อันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 3และศึกษาหลักเกณฑ์กฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 12 
         Nature of criminal law, general principles, liability, nature of 
punishment, imposition of punishment, any matter with respect to criminal 
punishment under the Criminal Code Part 1, general provisions applicable 
to petty offences under the Criminal Code Part 3, a study of specific 
offenses under the Criminal Code Part 2, Title 1-12 

2134228 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Law of Evidence  
           ลักษณะและหลักท่ัวไปของการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลักษณะ 5 
          Nature and general principles of gathering evidence, both in civil and 
criminal cases by the court, principles of admissibility of evidence as 
provided in the Civil Procedure Code Part 1, Title 5 and the Criminal 
Procedure Code Part 5. 

2134340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
 Law of Criminal Procedures  
            กระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป อ านาจ พนักงานสอบสวนและ

ศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การชันสูตรพลิก
ศพ การฟ้องคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 1 และ 2 รวมถึงวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และศึกษากระบวนการด าเนินคดีอาญาในชั้นอุทธรณ์และ
ฎีกา การบังคับคดีตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการ
ลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4, 6 และ 7 

Criminal procedure relating to general principles, power of inquiry 
officials and jurisdiction of the courts, summonses and warrants, arrest, 
detention and imprisonment, search and provisional release, process of 
inquiry, post-mortem inquest, criminal prosecution , filing of civil case in 
connection with criminal offences as provided in the Criminal Procedure 
Code Part 1 and 2 including procedure in the Courts of First Instance as 
provided in the Criminal Procedure Part 3.andA study of criminal procedure 
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used in the Appeal Court and the Supreme Court, sentencing, costs, pardon 
commutations and reduction of punishments as provided in the Criminal 
Procedure Code Part 4, 6 and 7 

2134341 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน 3(3-0-6) 
 Labour Law and Labour Problems  
           ปัญหาต่างๆ ด้านกฎหมายในปัจจุบันและอนาคต เช่น กฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายว่า
ด้วยการท างานของคนต่างด้าว รวมทั้งการเสนอแนะในการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิ จารณาคดีแรงงาน รวมทั้งวิเคราะห์
กฎหมายดังกล่าว พร้อมข้อเสนอ ข้อดี ข้อเสีย ข้อที่ควรปรับปรุงตลอดจนการน าเสนอ
หลักเกณฑ์และบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่มี
ผลต่อการปรับโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย 
          Problem of laws in the present and future times: laws in connection 
with labour protection, labour relations law, social security and alien law, 
suggestions of social wefare law, legislation establishment of labour court 
and the consideration of labour trial, analyzing and suggesting pro and con, 
improvement along with presenting criteria and role of international lobour 
organization which is concerned with theconventions that is effective for 
structure of Thai labour law 

2134447 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Administrative Law  
          ความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึง

หลักกฎหมายปกครองในประเทศที่ส าคัญระหว่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์
(Civil Law)กับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)เพ่ือเป็นแนววิเคราะห์
กฎหมายปกครองไทย 

Meanings of comparative law, administrative law and major principle 
of administrative law in main international countries that use civil law 
system with  common law system for analytical guidelines of Thai 
administrative law 

2134448 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Economic public law  
           วิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของรัฐในทางเศรษฐกิจ 

ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อบทบาทและภารกิจของรัฐในทางเศรษฐกิจ 
แหล่งที่มาและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ศึกษารูปแบบวิธีการทาง
กฎหมายและองค์กรของรัฐที่ใช้ในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ รูปแบบวิธีการทางกฎหมาย
และนิติบุคคลมหาชนที่ด าเนินบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
รูปแบบทางกฎหมายในการให้เอกชนเข้าร่วมการงานกับรัฐหรือจัดท าบริการสาธารณะแทน
รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าสัญญาทางปกครองด้านเศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาเฉพาะ
เรื่องร่วมสมัย 
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Evolution of concept in economic aspect, toward the role and 
economic state mission. It covers the effect of globalization toward the role 
and economic state mission, source and basic principle of public lawin 
economic, model of lawful method and state organization for economic 
intervention, lawful method and public corporationthat proceed for 
servicing public industry and commerce  lawful model for private joint with 
state or state public representation, especially the economic government 
contract and specific contemporary problems 

กลุ่มวิชาการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติสุข 
2134229 จริยศาสตร์และความเป็นธรรมในสังคม 3(3-0-6) 

 Ethics and Social Justice  
          ศึกษาถึงแนวคิดทางจริยศาสตร์และหลักการว่าด้วยความเป็นธรรมของสังคม 

ปัญหาของจริยธรรมทางการเมือง และการเมืองกับการประยุกต์ใช้ จริยศาสตร์ในสถานะ
เครื่องมือทางการเมือง ประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์ทางการเมือง  

A study of ethics and principles of social justice, ethical and political 
problems, including their applications as a tool for solution 

 
2134230 อินเทอร์เน็ตกับการเมือง  3(3-0-6) 

 Internet and Politics  
          มุมมองเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับสื่อประเภทอ่ืน 

อิทธิพลของสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารทางการเมือง ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อ
ประชาธิปไตย การก่อการร้ายและการสร้างความวุ่นวายในสังคม บทบาทของอินเทอร์เน็ต
ต่อกิจกรรมทางการเมืองและการควบคุม 
 Point of views towards internet, relations between internet and 
other medias, influence of social online towards political communication, 
impact of internet towards democracy, terrorist and riot in society, role of 
internet towards political and control activities 

2134449 ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธี 3(3-0-6) 
 Social Conflict and Peace Making    
           แนวคิด ทฤษฎีการควบคุมสังคม ความขัดแย้งและสันติวิธี การวิเคราะห์ความ

ขัดแย้งเชิงบูรณาการ ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
และทางเลือกในการจัดการความขัดแย้ง ประเด็นร่วมสมัยความขัดแย้งและสันติวิธี ด้าน
การเมือง นโยบายสาธารณะ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และศาสนา 
 Concepts and social control theory, conflict and peace making; 
integrative analysis of conflict, factors and conditions of success in conflict 
resolution and alternatives to conflict management, contemporary conflict 
and peace making issues in the context of politics, public policies, laws, 
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justices, and religion  
 

           กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                    ไม่นับหน่วยกิต 
2134450 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  5(450) 

 Field Experience in Political Science  
 ฝึกงานทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กร

ทางการเมือง โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเมืองการบริหารในองค์การ 
การวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการเมือง การปกครอง และการบริหารงานในองค์การ 
ฯลฯ เขียนรายงานและผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งน าเสนอรายงาน อภิปรายสัมมนาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานนั้นๆ ได ้
          Apprentice in the field of political science in public organisations, 
state enterprises, private organisations, and political organisations; covering 
skills in data collection and analysis relating to political administration; 
project planning for politic solution, report writing, presentation, discussion, 
seminar on apprentice organizations providing recommendations for 
development in those particular organisations 
 

 
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 
1. นายชัยวัฒน์  โยธ ี
   อาจารย ์
   3-9499-00142-79-5 
 

ปร.ด. (การเมือง)  
รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2558 
2552 

 
 2547 

15 15 15 15 15 

2. นายวันฮารงค์  บินอิสริส 
    อาจารย ์
    3-9599-00354-45-8 

ปร.ด. (รฐัศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2556 
2550 

 
2547 

15 15 15 15 15 

3. นายคมวิทย์  สุขเสนยี ์
    อาจารย ์
   1-9608-00011-96-1 
 

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
 

2550 

15 15 15 15 15 

4. นายสุไลมาน  หะโมะ 
    อาจารย ์
    1-95060-0006-12-3 
 

ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) 
รป.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
 

2550 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวอารยา  ชินวรโกมล 
    อาจารย ์
    3-9698-00086-49-4 

น.ม. (กฎหมาย
ระหว่างประเทศ) 
น.บ. (กฎหมาย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 
 

2541 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 
1. นายชัยวัฒน์  โยธ ี
   อาจารย ์
   3-9499-00142-79-5 
 

ปร.ด. (การเมือง)  
รป.ม. (รฐัประศาสน
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2558 
2552 

 
 2547 

15 15 15 15 15 

2. นายวันฮารงค์  บินอิสริส 
    อาจารย ์
    3-9599-00354-45-8 

ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2556 
2550 

 
2547 

15 15 15 15 15 

3. นายคมวิทย์  สุขเสนยี ์
    อาจารย ์
   1-9608-00011-96-1 
 

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
 

2550 

15 15 15 15 15 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 
4. นายสุไลมาน  หะโมะ 
    อาจารย ์
    1-95060-0006-12-3 
 

ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) 
รป.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2555 
 

2550 

15 15 15 15 15 

5  นางสาวอารยา  ชินวรโกมล 
    อาจารย ์
    3-9698-00086-49-4 

น.ม. (กฎหมาย
ระหว่างประเทศ) 
น.บ. (กฎหมาย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 
 

2541 

15 15 15 15 15 

  
 3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปี 
ดร.จรัญ มะลูลีม 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. in West Asian Studies 
M.A. in Political Science 
B.A. in Political Science 

Aligarh Muslim University 
Aligarh Muslim University 
Aligarh Muslim University 

2521 
2523 
2529 

ดร.ครองชัย หัตถา 
ศาสตราจารย ์

วท.ด ปฐพีวิทยา 
กศ.ม. ภูมิศาสตร์ 
กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

2532 
2522 
2519 

วันชัย มีชาต ิ
รองศาสตราจารย ์

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์   
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ เกียรตินิยม   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2532 
2528 

ดร.รงค์    บุญสวยขวัญ 
รองศาสตราจารย ์

ปร.ด. รัฐศาสตร์  
ศศ.ม สังคมวิทยามหาบัณฑิต 
ศศ.บ รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 
2537 
2529 
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ดร.บูฆอรี  ยหีมะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ปร.ด. รัฐศาสตร์  
ร.ม. การปกครอง 
ร.บ. การปกครอง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
2540 
2533 

ดร.สุกรี   หลังปูเต๊ะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D in international Relation,  
 
B.sc. (political science)  

Jinan university, Guangzhou, People’s 
Republic of Chaina  
International Islamic University Malaysia 
(IIUM), Kuala Lumpur Malaysia. 

2559 
 

2537 

นายสุรพงษ์  ชยันาม Pol.Sc.  Political  Science Marshall  University  USA. 2510 
นายเดชรัฐ สิมศิริ พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตร์ 

น.ม.   กฎหมายมหาชน 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์  
น.บ    นิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2526 
2524 
2520 
2536 

ดร.เอกนรา  หลวงสนาม น.ด. นิติศาสตร์ 
น.ม. นิติศาสตร์ 
นบท. เนติบัณฑิตไทย 
น.บ.  นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยาสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2558 
2547 
2538 
2536 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
      ก าหนดให้นักศึกษาฝึกงานเพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์นิเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากมติที่ประชุมของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
การประเมินผลงานฝึกงาน จะกระท าโดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหน่วยงานที่นักศึกษาออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
           ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาการท างาน โดยใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รวมถึง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับ ตัวให้เข้ากับ

วัฒนธรรมองค์กรได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

      4.2  ช่วงเวลา  
             ภาคการศึกษา 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
      4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 
              ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรอืงานวิจัย  
 ไม่มี 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

1. มีบุคลิกภาพดี -  ก าหนดให้การแต่งกายตามระเบียบที่
ถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรโดยการอบรมบุคลิกภาพ 

มีบุคลิกภาพดี 

2. มีทักษะด้านภาวะผู้น า 
และ   ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้อง
ท างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการ
ท ารายงานตลอดจนน าเสนอรายงาน 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

-  มี กิ จกรรมนั กศึ กษาที่ มอบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

มีทักษะด้านภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

3. มีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อดทนและมุ่งมั่น
ต่อการปฏิบัติงาน 

-  การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การ
สอนแบบการเรียนรู้ จากการท างาน  
(Work-based Learning) และนั กศึ กษ า
จะต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ภายใต้กฎเกณฑ์
ของสถานประกอบการอย่างเข้มงวด 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ต น เอ ง  อ ด ท น แ ล ะ
มุ่ ง มั่ น ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

4. มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติใน
ชุมชน  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิก ในชุมชน  เรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม  

มีจิตอาสา  
 
 

5. มีทักษะการสื่อสาร และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณ ะโครงงาน 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอ
ผลงาน  

มีทักษะการสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
รว่มกัน  เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในหมู่คณะตลอดจนการแต่ง
ก า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตั ก เตื อน นั ก ศึ ก ษ า ให้ เห็ น
ข้ อ เสี ย ของการลอก เลี ยน
ผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน 
เ พ่ื อ ส า ธ า ร ณ ะ เป็ น ก ลุ่ ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าชั้น เรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผ ล ง า น ที ่เ ป ็น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเอง
โ ด ย ไ ม่ แ อ บ อ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อ่ืน ตลอดทั้งความซื่อสัตย์
ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตส านึกสาธารณะ  เช่น 
การจัดเตรียมความพร้อม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห้ อ ง เรี ย น  ก าร เปิ ด -ปิ ด
สวิทซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ 
พัดลม ฯลฯ 

5)  ป ระ เมิ น จ าก กิ จ ก รรม /
โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่    

แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 

2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

1) ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่          
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

1 ) ป ระ เมิ น ผ ลจ ากการท า
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ท า ร า ย ง า น  แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
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3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้ วยตนเอง และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียน 

3)  ฝึ ก ทั ก ษ ะก ารคิ ด วิ เค ร าะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการ
และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

4 ) จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก 
สถานการณ์ จริ งโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิ เศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ  ปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

คิดเห็น ในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4 ) ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล ก า ร จั ด
กิจกรรมเสริม  

 หลักสูตรต่าง ๆ  

2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า 
ประเมินทางเลือก เสนอวิธี
แก้ปัญหาและตัดสิน ใจได้
อย่างเหมาะสม 

2) มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ประโยชน์ ต่ อตน เองและ
สังคมได ้

3) มีความสามารถในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้ 
ความสามารถของตนเอง
และก าหนด  เป้ าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1)  ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ กษ าคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
สถานการณ์ ต่าง ๆ หรือการ
ท ากรณีศึกษา 

2)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงาน
เขียน และฝึกพูดในโอกาส
ต่าง ๆ 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิ บั ติ จริ งโดยการจัดท า
โครงการ 

 

1)   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย     
ให้ ศึ กษา ค้นคว้ า การเขียน    
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2)   ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ    
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3)   ป ระ เมิ น จ าก ผ ล งาน ใน เชิ ง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ
ก ล้ า        คิ ด  ก ล้ า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการ
ปรับตัว  
    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศ
การท างานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

1 )  ป ระ เมิ น ผล งานจากการ
ท างาน     กลุ่ม การน าเสนอ
งาน ต าม ก ลุ่ ม ที่     ได้ รั บ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
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อย่าง 
   เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

ใน     การเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่ พ่ึ งของ
ตนเองและสังคมได ้

3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระห ว่ า งบุ คคล  และความ
รบัผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการ  
ทีมี่ประโยชน์ต่อสังคม 

เรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกับของ                         

นั ก ศึ กษ า ใน ห้ อ ง เรี ย น ใน                
การรว่มกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้
ใช้การสื ่อสารทั้งการพูด การ
ฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
ค้นคว้า วิ เคราะห์ข้อมูล  และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ
ความคิด   การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การ    เรียนการสอนที่จัด 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ข้อมู ล               การท า
ร าย งาน แล ะกิ จ ก รรม ใน     
ห้องเรียน 

 
 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
      2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
2) ต ระห นั ก ใน คุ ณ ค่ า ข อ ง
คุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญได้  
4) มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
 

1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการตรงเวลา การแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
3) รู้จักหน้าที่การท างานเป็นกลุ่ม รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม  
4) มีความซื่อสัตย์ สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา  
5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี  ท าป ระ โยชน์ แ ก่ ส่ วน รวม 
เสียสละ 

1) ประเมินจากการตรงต่ อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้ น เรี ย น  ก า รส่ ง ง าน ต าม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การ เข้ าร่ วมกิ จกรรม เส ริ ม
หลักสูตร 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตใน
การสอบ 
4) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
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  2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ห ลั ก ก าร  แ น วคิ ด 
ทฤษฎีและเนื้อหา 
ส าระส าคั ญ ขอ งรายวิ ช าที่
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์  
2) มีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
3 ) ส าม ารถน าค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ไปร่วมพัฒนา
แก้ไขปัญหาและน าความรู้ทาง
รฐัศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
4 ) ส าม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศ าส ต ร์ อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ได้
ต ล อ ด เ ว ล า ที่ นั ก ศึ ก ษ า
ท าการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและ
สามารถประยุกต์ ใช้ ศาสตร์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1) ใช้วิธีการสอนในหลากหลายโดย
เน้ น ห ลั ก ก ารท า งท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ
ประยุกต์ ใช้ศาสตร์ เพ่ือปฏิบั ติ ใน
สภาพแวดล้อมจริง  
2) สามารถปรับตั วได้ทันต่อการ
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ทั้ งนี้  ให้
เป็น ไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ  
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็ น วิ ท ย ากร พิ เศษ เฉพ าะ เรื่ อ ง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติ งาน ในสถาน
ประกอบการ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
 

 
  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นระบบ  และมีตรรกะ 
 2 ) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้อ่ืน  
 3 ) ส าม ารถรวบ รวมข้ อมู ล 
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชนเพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขได้  
 4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี 
แนวคิ ด  ประสบการณ์ และ

1) ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม  
2) มี การอภิปรายกลุ่ ม  และเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ เพ่ือ
การปฏิบัติงานจริง 

1)ก า ร อ อ ก ข้ อ ส อ บ ที่ ใ ห้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า โด ย ก า ร
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  
2) หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการ
เลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบ
เดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 
ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยาม
ต่าง ๆ  
3) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
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ตัวอย่างที่ศึกษามาท าการแก้ไข
ปัญ หาได้อย่ างถูกต้อง และ
เหมาะสม 
 

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  
 

 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้ อ่ืนที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
2) มีความเข้าใจผู้อ่ืน และสังคม
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม 
3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือ
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจาก
ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
4 )  มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  แ ล ะ
รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี 

 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น า 
 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน  
2) สั ง เกตจากพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่ าง ๆ  และความครบถ้ วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่
ด าเนินกิจกรรม 
 
 

  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะในการใช้ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถสื่อสารแนะน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการพูดการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือ
ในการน าเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3 ) ส า ม า ร ถ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการ
สืบค้นได้อย่างดี  
4) สามารถใช้ข้อมูลสถิติและ
ตัวเลข ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะใน
การวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น 
การน าเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  โ ด ย เลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิช าต่ า ง  ๆ  ให้ นั กศึ กษ าได้
วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์จริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

1) ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การ
เ ลื อ ก ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ  ที่
เกี่ยวข้อง 
2) ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบ าย ถึ งข้อจ ากั ด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้น
เรียน 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum 
Mapping)   
  3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา ศึกษา
ทั่วไป  
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

  (2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน 
 (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตส านึกสาธารณะ 

  (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  2) ความรู้ 
   (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
 3)  ทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด   เชิงบูรณา

การ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  

 4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
 (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

 (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู้ 



 

 

 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิน่                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพฒันาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับความส าคัญได้  
(4) มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 3.2.2 ความรู้  
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชา

ที่เก่ียวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์  
(2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
(3) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและน าความรู้ทางรัฐศาสตร์ 

ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
(4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่

นักศึกษาท าการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ  และมีตรรกะ 
(2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น  
(3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพ่ือเสนอ

แนวทางแก้ไขได้  
(4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่

ศึกษามาท าการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
(3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

    3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถสื่อสารแนะน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียนตลอดจน

สามารถเลือกใช้สื่ อและเครื่องมือในการน าเสนอผลงานได้อย่างเหม าะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี  
(4) ส าม ารถ ใช้ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ แ ล ะตั ว เล ข  ใน ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง เห ม าะ ส ม



 

 

 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2134109  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                      
2134110  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ                      

2134111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                      
2134112 ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์                      
2134113 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง                      
2134114  หลักกฎหมายมหาชน                      
2134115 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย                      

2134116 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์                      
2134217 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น                      

2134218 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์                      

 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2134419 การวิจัยทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน                      
2134220 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                      
2134221  กฎหมายปกครอง                      
2134222  นโยบายสาธารณะ                      
2134223 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                        
2134224 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรม 
                     

2134225 กระบวนการทางการปกครองของไทย                      
2134226 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน 
                     

2134331 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย                      
2134332 ขบวนการทางการเมืองและสังคม                      

⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2134333 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น                      
2134334 การเมืองไทยกับการพัฒนา                      
2134335 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการ

เลือกตั้ง 
                     

2134442 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                      
2134443 การจัดการความขดัแยง้ทางสังคม                      
2134444  สัมมนาทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน                      
2134337 ชนช้ันน าทางการเมือง                      

 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2134338 ประชาธิปไตยชุมชน                      
2134339 อิสลามกับการเมือง                      
2134445 การเมืองเปรียบเทียบ                      
2134446 สิทธิเสรีภาพ                      
2134227 กฎหมายอาญา                      
2134228 กฎหมายลักษณะพยาน                      
2134340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                      

 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2134341 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน                      
2134447 กฎหมายปกครองเปรยีบเทียบ                      
2134448 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                      
2134229 จริยศาสตร์และความเป็นธรรมในสังคม                      
2134230 อินเทอร์เน็ตกับการเมือง                      
2134449 ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธ ี                       
2134462 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์                      

 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

 1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา เมื่อสิ้นสุด
ภาคเรียนดังนี้ 
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   2.1.1.1 อาจารย์ประจ าวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือตรวจสอบความรู้และการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1.1.2 อาจารย์ประจ าวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ตรวจสอบความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเป็นที่น่าสนใจ 
  2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
          2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อสอบ 
          2.1.2.2 ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
      หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ท างานวิจัยหรือส ารวจข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าผลการวิจัยหรือผลการ
ส ารวจมาปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
 
 3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่า
ด้วยการจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
     มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจน
หลักสูตรที่ท าการสอนรวมทั้งประเด็น ดังต่อไปนี้  

(1) แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
(2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน 
(3) แนวทางการท าวิจัย และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
(4) ระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(5) การเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ   

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ โดยสามารถพัฒนา
รวมกันได ้

(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่าง ๆ            
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยอาศัย
การอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) มีการสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐศาสตร์  
(3) ส่ งเสริมการท าวิจั ยสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เป็ นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี                

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐศาสตร์  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.การก ากับมาตรฐาน 
1.1 ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีประธานหลักสูตร
และคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการทบทวน
แผนการจัดการเรียนการสอนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
1.3 การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2.บัณฑิต 

พันธกิจส าคัญของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน คือมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น มีความ
เป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตส านึกในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและส่วนรวม เพ่ือน าพาสังคมสู่
สันติสุข 
3.นักศึกษา 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนให้ความส าคัญกับการรับและการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เพราะความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ 
นักศึกษา ดังนั้นการคัดเลือกรับนักศึกษาจึงต้องอาศัยระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตาม
พันธกิจหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 การด าเนินการรับนักศึกษา เริ่มกระบวนการตั้งแต่ระบบรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อธิบายพอสังเขป ดังนี้ 
    3.1การรับนักศึกษา 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน มีแผนการรับนักศึกษา              
ปีการศึกษาละ 40 คน โดยค านึงถึงตลาดงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดยมีก าหนดคุณสมบัติรับผู้เข้า
ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2558 โดย
ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ในการรับนักศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีทั้งประเภทนักเรียน มีความสามารถพิเศษ (โควตา) และประเภท
ทั่วไป และมีระบบกลไกตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จะ
เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านช่องทางการรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 
  2.รับตรง ด าเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย 
  3.รับตรงปกติในระบบโควตา (ผลการเรียนดี) 
  4.ทุนเฉพาะกิจชายแดนใต้ 
    ส่วนขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนพอสังเขป ดังนี้ 
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  1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ 
  3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเครือ่งมือคัดเลือกนักศึกษา 
  4. จัดพิมพ์ข้อสอบ 
  5.จัดสอบข้อเขียน 
  6.จัดสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน 
  7.ประกาศผลสอบ 
    3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้ า
ศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและค าแนะน าด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา 
          3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือชี้แจงการเทียบวิชา
เสริมพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ แนะน า
การเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ท างานเป็ นทีมให้นักศึกษา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ 
    3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
          3.3.1หลักสูตรมีแผนงานโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบและขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
          3.3.2อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดยให้มีการบันทึกประเมินแบบสอบถาม หลังจาก
เข้าพบ ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้ค าปรึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          3.3.3จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน การด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 
          3.3.4อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอื่น ๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 
          3.3.5หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เช่น มีข้อมูล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่ออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้าโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วางแผน มีข้ันตอนการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น 
    3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.4.1 หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษาให้เพียงพอ
ครอบคลุมทุกประเภทกจิกรรม 
 3.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เช่น    
         1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ 
         2) ด้านความรู้ : กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนักศึกษา 
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         3) ด้านทักษะทางปัญญา : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานอาเซียน 
         4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ด าเนินงานโครงการไหว้ครู
และโครงการกีฬาสัมพันธ์ 
         5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : 
กิจกรรมการอบรมการสืบค้นข้อมูลฐานวิจัยออนไลน์ 
 3.4.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ได้แก่ โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
 3.4.4 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.4.5 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในการ
เปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้มีโอกาสในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในต่างประเทศมากข้ึน 
 
4.อาจารย์ 
 เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองแล
กฎหมายมหาชน มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  ร่วมกันก าหนด
นโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การ
วางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง   เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   4.1การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
   4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและข้อเสนอ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 
5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร มีหลักคิดใน
การออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจของสถาบัน 
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 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้เปิดจัดการเรียนการสอน ในปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้มีรูปแบบและ
โครงสร้างเฉพาะวุฒิปริญญา 4 ปี โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
และทักษะที่นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความต้องการของตลาด
งานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
 5.1.1 มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมีความเข้าใจและสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง การใช้อ านาจของรัฐ ทั้งที่เป็นการบริหารราชการ
แผ่นดินในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีเหตุผล
และมีความคิดริเริ่ม โดยมีเป้าหมายเพ่ือสาธารณะ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่และสังคม
โดยรวม 

5.1.2 มีศักยภาพและความสามารถในการท างานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน           
มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการปรับตัวการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ไขปัญหา การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.1.3 มีศักยภาพในการบูรณาการการเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ          
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ไป 
  
   5.2 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กลไกในการก าหนดผู้สอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุม 
วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอน และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
         5.2.1 วุฒิทางการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
         5.2.2 ความถนัด ความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน 
         5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และกระสบการณ์ในการสอน 
   5.3การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก ากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตร 
โดยให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาผ่านระบบประเมินออนไลน์ 
        หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรโดย การประชุม 
วางแผนท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิ และ
มุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก      
คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี และให้อาจารย์ผู้สอน ระบุในกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ มคอ.3 และ มคอ.4 
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   5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
         1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         2) ด้านความรู้ 
         3) ด้านทักษะปัญญา 
         4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ.2 โดยให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่าว โดยใช้รูปแบบ
การประเมินต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การท าแบบประเมิน หรือการ
ทวนสอบ ดังนี้ 
         - มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
         - มีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
(วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ สัมมนา) 
         - มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น มีการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยมีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม) 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
อาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบว่ารายละเอียดใน มคอ.3 แต่ละรายวิชามีรูปแบบถูกต้องหรือไม่ ตั้งแต่เรื่อง
กระจายมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน แผนการสอนรายวิชามีความครอบคลุม สอดคล้องกับรายวิชาและกล
ยุทธ์การประเมินมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประเมินได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2  
   5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้มีการประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษารายวิชานั้น ๆ โดยมีการวางแผนและ
ด าเนินงานดังนี้ 
         5.5.1  มีการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ 
         5.5.2 มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
         5.5.3 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน เช่น ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในคาบแรกที่เปิดภาคเรียน 
         5.5.4 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา 
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6.ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน 
ด าเนินการให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและส ารวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการ
สอดคล้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การให้ค าปรึกษา การก ากับดูแลการด าเนินงานและในการพิจารณาด าเนินการในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ สิ่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาก าหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมี
หน่วยงานหลักในการให้บริการ คืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสารสนเทศ ส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) ประกาศก าหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ แล้วให้ทางคณะแจ้ง
ทางหลักสูตรเพ่ือด าเนินการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ โดยประธานหลักสูตรท าการส ารวจ
ความต้องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการจัดหา
ทรัพยากรสานสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 
 3) หลักสูตรได้เสนอรรายการหนังสือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน โดยเรียงล าดับความส าคัญ
ของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 
 4)มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกตามความส าคัญและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคัดเลือกเสร็จ
แจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ 
 5)มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ด าเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจ้งรายการ
ทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 
   6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
        1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
        2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
            จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
   6.2 การบริหารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณบ ารุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา 
   6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
         หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ ที่มี
หนังสือด้านรัฐศาสตร์  การวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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        6.3.1 สถานที ่
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 หอ้ง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 

       6 ห้อง 
     44 ห้อง 
     17 ห้อง 
     20 ห้อง 
       6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18 
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุมบราแง ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมติงเซียง ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุมเซอรา ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกิส ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 หอ้ง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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  6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
 1)อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
5 โทรทัศน์ 1 
6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 
8 เครือ่งคอมพิวเตอร์ 4 
9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
16 โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ 14 

 
      2)อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 3 
2 เครื่องพิมพ์ 1 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
4 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 
6 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
7 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 
8 เครื่องบันทึกเสียง 8 
9 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
10 โทรทัศน์สี 2 
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6.3.3 ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE 
http://yru.ac.th 
       6.3.3. เอกสารและต ารา 
        1) หนังสือ 
   1.1 ภาษาไทย   จ านวน  108 ชื่อเรื่อง 
      1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  669 ชื่อเรื่อง 
       รวม  777  ชือ่เรื่อง 
 
        2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
   2.1 ภาษาไทย   จ านวน    5 ชื่อเรื่อง 
   2.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    - ชื่อเรื่อง 
         รวม     5  ชื่อเรื่อง 
        3)วารสาร/นิตยสาร 
   3.1 ภาษาไทย   จ านวน  299 ชื่อเรื่อง 
   3.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    - ชื่อเรื่อง 
       รวม  299 ชื่อเรื่อง 
       6.3.3. สื่อผสม (Multimedia) 
        1) วีดีทัศน์    จ านวน 4,200 ชื่อเรื่อง 
        1) ซีดี    จ านวน  140 ชื่อเรื่อง 
    
       6.3.3. ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
  1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
  1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2) Gave virtual Reference Library (eBook) เป็ น ฐานข้ อมู ลที่ ร วบ รวมหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and  Publishing, 
Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology 
            1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
  2)ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
   2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล   ปี 1997 ถึง ปัจจุบัน 
   2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่
ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 

http://yru.ac.th/
http://yru.ac.th/
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บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน  
   2.3) ฐานข้อมู ล  Academic Search Complete เป็ น ฐานข้ อมู ลที่ มี เนื้ อห า
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 
   2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Dictionary Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล Science Direct
ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBook 
(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)  
   2.5) ฐานข้อมูลEducation Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Book and Monograph) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
   2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
  3)ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
   3.1) ProQuest Dissertation and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล
มากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ. บอกรับ) (http://search.ProQuest.com/autologin) 
   3.2)ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับ เต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
   6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังซื้อ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://search/
http://search/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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   6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
        1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและผู้เรียน 
        2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
        3)สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการ
ได้ โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
ก าร เรี ย น รู้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
การศึกษาในห้องเรียน และ
เพ่ือเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดให้มีห้องเรียนให้มีสื่อ 
    อุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน  

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
    เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก

ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ าสามารถ

ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ าห าค ว าม รู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1) ผลส ารวจความพร้อมของ 
สื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2) จ านวนหนังสือต ารา และ 
    สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ

สถิ ติ การใช้ งานหนั งสื อ 
ต ารา และสื่อดิจิทัล 

3) ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
    นักศึกษาต่อการใช้บริการ  

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
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7.ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1)อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4)จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6)มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8)อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้ 
   ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

 
 เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
  (1) การประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  (2) การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้สอน 
  (3) การประเมินจากคณาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตร 
  (4) การประเมินจากแผนการสอน 
  (5) การประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
       1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จ านวน 2 ครั้งคือ ก่อนการ    
               สอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาคเรียน 
       1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ 
               อาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และ
บัณฑิตใหม ่
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องในสาขารัฐศาสตร์ 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
            แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
     การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
     จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 
กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะ
กระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ โดยจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2398 /2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา การปกครองและกฎหมายมหาชน พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ 2779/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา การปกครองและกฎหมายมหาชน พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา การปกครองและกฎหมายมหาชน 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  

 กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ืองหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

หมูว่ิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ 
หมวดวิชาครุศาสตร์ 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์ 
01 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
02 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
03 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
04 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
05 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
06 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
07 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
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08 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
09 หมู่วิชาพลศึกษา 
10 หมู่วิชาประถมศึกษา 
11 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ 
12 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
13 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
14 หมู่วิชาภาษาไทย 
15 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
16 หมู่วิชาสังคม 
17 หมู่วิชาสุขศึกษา 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
01 หมู่วิชาปรัชญา 
02 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
03 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
04 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
05 หมู่วิชาจิตวิทยา 
06 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
07 หมู่วิชาภาษาไทย 

08 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
09 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
10 หมู่วิชาภาษาจีน 
11 หมู่วิชาภาษามลายู 
12 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
13 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
14 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
15 หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
16 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
17 หมู่วิชาภาษาลาว 
18 หมู่วิชาภาษาเขมร 
19 หมู่วิชาภาษาพม่า 
20 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
21 หมู่วิชาภาษาสเปน 
22 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
31 หมู่วิชามนุษยวิทยา 
32 หมู่วิชาสังคมวิทยา 
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33 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
34 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
35 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
36 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
37 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
41 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
42 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
43 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 
44 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 
45 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง 
46 หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์ 
หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
01 หมู่วิชาการสื่อสาร 
02 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
03 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
04 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
05 หมู่วิชาการโฆษณา 
06 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
07 หมู่วิชาภาพยนตร์ 
 
 
 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
20 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
21 หมู่วิชาเลขานุการ 
22 หมู่วิชาการบัญชี 
23 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
24 หมู่วิชาการตลาด 
25 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
26 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
27 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
28 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
29 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
30 หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
31 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
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32 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
33 หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
01 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
02 หมู่วิชาเคมี 
03 หมู่วิชาชีววิทยา 
04 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
05 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
06 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
07 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
08 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
09 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
10 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
11 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
12 หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
13 หมู่วิชาอาชีวอนามัย 
14 หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 หมู่วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
16 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
17 หมู่วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
18 หมู่วิชาจุลชีววิทยา 
19 หมู่วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
20 หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
31 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
32 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
33 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
34 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
35 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
36 หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
41 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
42 หมู่วิชาพืชไร่ 
43 หมู่วิชาพืชสวน 
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44 หมู่วิชาสัตวศาสตร์ 
45 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
46 หมู่วิชาการประมง 
47 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
48 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
49 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
50 หมู่วิชาการชลประทาน 
51 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
52 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
53 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
54 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60 หมู่วิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61 หมู่วิชาอุตสาหการ 
62 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
63 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
64 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
65 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
66 หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา 
67 หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
68 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
69 หมู่วิชาเครื่องกล 
70 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์ 
71 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
72 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
73 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

        หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ 
หมวดวิชาครุศาสตร์ 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์ 
01 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
02 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
03 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
04 หมูว่ิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
05 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
06 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
07 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
08 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
09 หมู่วิชาพลศึกษา 
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10 หมู่วิชาประถมศึกษา 
11 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ 
12 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
13 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
14 หมู่วิชาภาษาไทย 
15 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
16 หมู่วิชาสังคม 
17 หมู่วิชาสุขศึกษา 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
01 หมู่วิชาปรัชญา 
02 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
03 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
04 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
05 หมู่วิชาจิตวิทยา 
06 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
07 หมู่วิชาภาษาไทย 
08 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
09 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
10 หมู่วิชาภาษาจีน 
11 หมู่วิชาภาษามลายู 
12 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
13 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
14 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
15 หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
16 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
17 หมู่วิชาภาษาลาว 
18 หมู่วิชาภาษาเขมร 
19 หมู่วิชาภาษาพม่า 
20 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
21 หมู่วิชาภาษาสเปน 
22 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
31 หมู่วิชามนุษยวิทยา 
32 หมูว่ิชาสังคมวิทยา 
33 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
34 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
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35 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
36 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
37 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
41 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
42 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
43 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 
44 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 
45 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง 
46 หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์ 
หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
01 หมู่วิชาการสื่อสาร 
02 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
03 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
04 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
05 หมู่วิชาการโฆษณา 
06 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
07 หมู่วิชาภาพยนตร์ 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
20 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
21 หมู่วิชาเลขานุการ 
22 หมู่วิชาการบัญชี 
23 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
24 หมู่วิชาการตลาด 
25 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
26 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
27 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
28 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
29 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
30 หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
31 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
32 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
33 หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
01 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
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02 หมู่วิชาเคมี 
03 หมู่วิชาชีววิทยา 
04 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
05 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
06 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
07 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
08 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
09 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
10 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
11 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
12 หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
13 หมู่วิชาอาชีวอนามัย 
14 หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 หมู่วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
16 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
17 หมู่วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
18 หมู่วิชาจุลชีววิทยา 
19 หมู่วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
20 หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
31 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
32 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
33 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
34 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
35 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
36 หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
41 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
42 หมู่วิชาพืชไร่ 
43 หมู่วิชาพืชสวน 
44 หมู่วิชาสัตวศาสตร์ 
45 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
46 หมู่วิชาการประมง 
47 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
48 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
49 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
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50 หมู่วิชาการชลประทาน 
51 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
52 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
53 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
54 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61 หมู่วิชาอุตสาหการ 
62 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
63 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
64 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
65 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
66 หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา 
67 หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
68 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
69 หมู่วิชาเครื่องกล 
70 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์ 
71 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
72 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
73 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ ากว่า
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
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“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือท า

หน้าที่ควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์
สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราว
ละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 

 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้
ระบบทวิภาค กรณี การศึ กษาระบบ อ่ืน ๆ ให้ เที ยบ เคียงกับระบบทวิภาคและให้ เป็ น ไปต ามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย

กิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี 
 

การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  10.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี
หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรค
ก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน
เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็น
และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากท่ีได้
ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
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   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิทธิ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาคการศึกษา
ปกติท่ีสองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาท่ีไดร้ับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ 10 
 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
 15.4.13 กระท าการทุจริต  หรือมีความประพฤติ อัน เป็นการเสื่ อมเสียแก่

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
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  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี ้
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้ งแนบ
เอกสารตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 

 
หมวด 5 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  18.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ท าการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  18.6 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ 
เพ่ือพิจารณาน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 20 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ ากว่า 9 
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ า
กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า 3 หนว่ยกิตและไม่เกิน 9 
หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 

  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au 
(Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไมน่้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
บันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและ
ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะ
ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีท่ีพ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่
เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พน้สภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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 ข้อ 25 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผันการช าร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอ านาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกนิ 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างช าระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณทีี่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามก าหนด จะต้องยื่นค าร้องขอสอบภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียน
เป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
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  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือ
ว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 ระบบนีใ้ช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น 
เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วัน
เปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา 
หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติ
ใหไ้ปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้ส าหรบับันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนน ดังนี้ 
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1) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ด าเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วยกิต
มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรยีนซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่
ผ่านมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ า ไม่ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตมาค านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถงึ 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญา
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ตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามข้ันตอนและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
บังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือ
หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 
ศาสตราจารย.์ดร.จรัญ   มะลูลีม 

 

ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เนื้อหาไม่น่าจะต้อง

ครอบคลุมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะได้บรรจุวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้นไว้ในหลักสูตรอยู่แล้ว 

ด าเนินการปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความกระชับ
ขึ้นโดยการตัดเนื้อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประ
ประเทศออก 

2 วิชาความคิดทางการเมืองตะวันตก (Hinduism ฮินดูไมใ่ช่ลัทธิ แต่
เป็นศาสนาฮนิดู) 

ด าเนินการแก้ไขโดยการ
เปลี่ยนค าว่า ลัทธิฮินดู 
เป็นศาสนาฮินดู 

3 การบริหารการปกครองรัฐในอิสลาม ดูแล้วเป็นประวัติศาสตร์มาก
เกินไป คิดว่าน่าจะปรับเนื้อหาที่แสดงให้เห็นบทบาทอิสลามท่ี
สัมพันธ์ทางการเมืองในมุมกว้างและมาวิเคราะห์กับพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ด าเนินการโดยเปลี่ยนวิชา
ใหม่ คือ วิชาอิสลามกับ
การเมือง 

  
ศาสตราจารย.์ดร.ไชยันต์  ไชยพร 
 

ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย (วิชาแกน) เนื้อหา

บางส่วนทับซ้อนวิชาการเมืองไทยสมัยใหม่ (บังคับเลือก) หน้า 39 
น่าจะควบรวมเนื้อหาได้และควรเสริมบริบทการเมืองในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ด้วย 

ด าเนินการแก้ไขโดยการ
ตัดวิชาการเมืองไทย
สมัยใหม่ออกและปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการทางการเมือง
การปกครองไทย 
 

2 วิชาปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ไม่ควรเน้นแค่ยุคคลาสสิค ควรให้
ความรู้พ้ืนฐานในภาพกว้าง ๆ เช่นแนวความคิดพ้ืนฐานปรัชญาคือ
อะไร รัฐกับพลเมือง ท าไมต้องมีรัฐ เป็นต้น 

ด าเนินการปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา 

3 วิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น่าจะเน้นไปที่
ระบบการเมืองการปกครองใน 
แต่ละประเทศ ซึ่งจะเห็นโครงสร้าง โดยไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
เน้นประวัติความเป็นมามากนัก 

ด าเนินการโดยการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
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ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
4 หน้า 35 วิชาการเมืองเปรียบเทียบพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 

และการเลือกตั้ง พิมพ์ผิดหรือไม่ 
ด าเนินการแก้ไขแล้วเป็น
วิชาพรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ และการ
เลือกตั้ง 

5 วิชา ความคิดการเมืองตะวันตกและตะวันออก  น่าจะแยกเป็นสอง
วิชา ทั้งนี้เพื่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาที่ดีกว่า 

ด าเนินการโดยแยกเป็น 2 
วิชา 

6 วิชาอินแทอร์เน็ตกับการเมือง ควรปรับภาษาอังกฤษจาก Internet 
and Political ปรับเป็น Internet and Politics 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

7 การสื่อสารกับการรณรงค์ทางการเมือง  
กลุ่มวิชาการสื่อสารทางการเมืองมีเนื้อหาทับซ้อนกันอยู่หลายวิชา 
ควรกรุ๊ปรวม หรือตัดบางรายวิชาที่ซ้ าซ้อนออก 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาที่ทับซ้อนแล้ว 

8 น่าจะเพ่ิมเติมรายวิชาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการเมือง เพ่ือให้
นักศึกษาได้เห็นภาพภาวะผู้น าของผู้น าแต่ละคนที่มีบทบาทที่ส่งผล
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน 

ด าเนินการโดยเพิ่มเติม
รายวิชาในวิชาบังคับเลือก 
(กลุ่มการเมือง) โดยเพ่ิม
วิชาภาวะผู้น ากับการเมือง 

 
ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.อดุล ทาราราช 
 

ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 คุณสมบัติ ของผู้มาสมัคร อยากให้เพิ่มปริญญาตรีใบที่สองให้กับผู้ที่

จบปริญญาตรีให้กับนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ 
ในเรื่องเนื้อหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าเรื่อง
ของกฎหมายมหาชนอยากจะให้นักศึกษาที่ไปฝึกฯ ได้ฝึกในมิติของ
การตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ การใช้ดุลยพินิจ  

ด าเนินการเพ่ิมเติมใน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรแล้ว 

2 เพิ่มในกลุ่มวิชากฎหมาย กฎหมายปกครอง กฎหมายวิธีพิจารณา
กฎหมายปกครอง (ตอบแล้วว่ามี) 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

3 เพิ่ม กฎหมายแพ่ง ไม่ได้ด าเนินการแก้ไข
เพราะกฎหมายแพ่งเป็น
กฎหมายเอกชน ไม่ตรง 
concept ของหลักสูตร 

4 วิชากฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย ปรับชื่อมาเป็น กฎหมาย
ล้มละลาย และฟ้ืนฟูกิจการ 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
5 วิชาระเบียบวิธีวิจัย ก็ต้องมีมิติทางนติิศาสตร์ด้วย ไม่ใช่แค่ทาง

รัฐศาสตร์อย่างเดียว ต้องครอบคลุมไปทางนิติศาสตร์ด้วย 
ด าเนินการปรึกษาผู้ทรงฯ
ในที่ประชุม ได้ข้อสรุปโดย
การเปลี่ยนวิชาเป็น 
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

 
นายจรินทร์ ตันชัชวาล  
 

ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรเพ่ิมวิชากฎหมายในวิชาแกน กฏหมายเก่ียวกับศาลปกครอง 

กับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง มีความจ าเป็น 
ด าเนินการแก้ไขโดยการใส่
ไว้ในกลุ่มวิชาบังคับ 

2 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ให้ตัดค าว่าศาลพิเศษออก 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

3 รายวิชา รัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ในค าอธิบายรายวิชาตอนท้ายค าว่า “ศาลพิเศษ” ควรตัดออก
เพราะศาลพิเศษไม่มีในทางปฏิบัติ หรือหากมีเจตนาที่จะสื่อ
ความหมายตรงจุดนี้ควรปรับข้อความ โดยไม่ควรใช้ชื่อว่าศาล  

ด าเนินการแก้ไขแล้ว โดย
การปรับค าอธิบายรายวิชา
ตอนท้าย เป็นศาลและ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรอ่ืนๆ 

4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรเรียบเรียงให้ตรงในแต่ละภาค  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งwordingซ้ ากันควรตัดให้ถูกต้อง 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

5 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงานค าอธิบายรายวิชาจากกฎหมาย
คนต่างด้าวเปลี่ยนให้เป็นกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่าง
ด้าวควร เขียนให้กว้าง 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี 
 

ล าดับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การรบันักศึกษาที่สามารถได้ใบปริญญาใบที่ 2 หรือโครงการเรียน

เสาร์อาทิตย์ ไปอยู่ในเล่ม มคอ.2 เพราะอยากให้รับภาคเสาร์
อาทิตย์ด้วย 

ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
ใน มคอ. 2 แล้ว 
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ใส่ * 

ไว้ แต่ไม่ปรากฏค าอธิบายไว้ในท้ายหน้า 
ได้เพ่ิมเติมค าอธิบายไว้ในท้ายหน้า 

2 รายวิชา 2134331 การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทย ค าอธิบายรายวิชาส่วนท้าย
กล่าวถึงประเด็นปัญหาการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นชายแดนใต้น่าจะเพ่ิมเป็นวิชา       
อัตลักษณ์ของหลักสูตรได้ 

ได้เพ่ิมเติมเป็นวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

3 รายวิชา 2134344 อิสลามกับการเมือง 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตัดจุลภาค
ออกให้หมด ส่วนภาษาอังกฤษให้คงไว้ 

ได้ด าเนินการตัดจุลภาคในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 

4 ค าอธิบายรายวิชาควรเขียนในรูปแบบวลีโดย
ตัดค าว่า “ศึกษา” ออก ให้คงค าว่าศึกษาไว้
เพียง 2 วิชาคือ รายวิชา 2134112 ทักษะ
การอ่านและเขียนทางรัฐศาสตร์ และ 
2134218 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดย
การตัดค าว่า “ศึกษา” ที่ต้นประโยคออก และ
คงไว้ 2 วิชาตามข้อเสนอแนะ 
  

5 วิชา 2134419 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์น่าจะปรับให้มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมากที่สุด 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดย
การปรับเปลี่ยนวิชาใหม่เป็น การวิจัยทาง
รัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน 
 

6 วิชา 2134334 การเมืองกับการพัฒนา ให้
ปรับเป็น การเมืองไทยกับการพัฒนา และ
เพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาผนวกกับวิชาทหารกับ
การเมืองไทย 
 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดย
การเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การเมืองไทยกับการ
พัฒนาและเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทหารกับการเมืองไทย 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

7 รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกมีมาก
เกินไปควรตัดออกไม่ให้เกิน 15 วิชา 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดย
การตัดวิชาออกเหลือเพียง 15 วิชา 

8  ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เขียนให้ตรงกันทั้ง  3 ส่วน 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

9 เสนอแนะให้มีการทบทวนรายวิชาเกี่ยวกับ
การเมืองกับคอรัปชั่น 
 
 
 

ทางหลักสูตรมีแผนในการจัดอบรมเก่ียวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสและกฎหมายว่าด้วย
การทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจะท าร่วมกับปปช.โดยให้
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมก่อนจบ
การศึกษา 

10 รายวิชาทางกฎหมายมีน้อยเกินไปควรจะเป็น
มีรายวิชาทางกฎหมายที่เทียบเท่าวิชาทาง
การเมืองการปกครอง 

ทางหลักสูตรไม่สามารถแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิได้
เพราะเป้าหมายของหลักสูตรเป็นรัฐศาสตร
บัณฑิต ในสาขาการปกครองและกฎหมาย
มหาชน ความส าคัญจึงอยู่ที่เรื่องของการ
ปกครองเป็นหลัก  ส่วนวิชาทางกฎหมายอ่ืน ๆ 
และกฎหมายมหาชนเป็นการหนุนเสริม
ความส าคัญของบริบททางการปกครองเท่านั้น 

11 พิจารณา ทบทวนการระบุความรับผิดชอบ
หลัก (จุดด า) และความรับผิดชอบรอง (จุด
ขาว) ทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและยืนยันการก าหนด
ความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง
ตามเดิม 

12 ให้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

13 ควรปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา  
2134220 รัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมือง 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเขียน
เป็นรูปแบบเชิงพรรณนา 

ไม่สามารถแก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสภาวิชการได้ เนื่องจากในการ
วิพากษ์หลักสูตรผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งเชี่ยวชาญ
ทางด้านกฎหมายได้พิจารณาเห็นควรเหมาะสม
แล้ว (ดูเพ่ิมเติมจากภาคผนวก ซ นายจริทร์    
ตันชัชวาล ในข้อ 3) 

14 รายวิชาอิสลามกับการเมือง ควรเพิ่มเป็น
รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไม่ได้ปรับตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
เนื่องจากคณะกรรมการพัฒาหลักสูตรพิจารณา
แล้วว่าเป็นวิชากระแสรองและได้ก าหนดให้อยู่ใน
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กลุ่มวิชาเลือก 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

15 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จะต้องมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ หากยังไม่ด าเนินการให้เร่ง
ด าเนินการ 

ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้านผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันที่ 10 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560  
เมื่อวันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 รายวิชาการเมืองการปกครองไทย ควรเริ่ม
ตั้งแต่ราชอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา 
รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ควรเพิ่มเติมใน
ค าอธิบายราชวิชา 

ได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมในค าอธิบายรายวิชา 

2 รายวิชา กระบวนการทางการปกครองของ
ไทย ควรปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็น     
อัตลักษณ์ 

ได้เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาต่อท้ายว่า “โดยเน้น
จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

3 รายวิชา การเมืองกับความหลากทางสังคม
และวัฒนธรรม ควรปรับเพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชา 

ไดเ้พ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาต่อท้ายว่า “และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเน้นกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

4 รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทัว่ไป ให้ปรับชื่อวิชาโดยให้ตัดค าว่า “ทั่วไป” 

ได้ท าการตัดชื่อรายวิชาเป็น ความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกับกฎหมาย 

5 รายวิชา ภาวะผู้น ากับการเมือง ควรเพ่ิมเติม
ค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมถึงกรณีศึกษา
ภาวะผู้น าในประเทศต่าง ๆ 

ได้ท าการเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาต่อท้ายว่า 
“กรณีศึกษาบทบาทและภาวะผู้น าในประเทศ
ต่าง ๆ” 

6 รายวิชา การจัดการความขัดแย้งทางสังคม 
ควรเพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม
ถึงกรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้ง
ประเทศต่าง ๆ 

ได้ท าการเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาต่อท้ายว่า 
“กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งประเทศ
ต่างๆ” 

7 ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ด าเนินการตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฎ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุม ครั้งที่  10/2560 
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ตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุม ครั้ งที่  10/2560  วันที่  22 พฤศจิกายน 2560 

ล าดับ ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แนะน าให้สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
เข้มแข็ง โดยการเรียนรู้จากตัวอย่างจริงใน
พ้ืนที่ และให้นศ.ลงพ้ืนที่จริง ๆ และน ามา
วิเคราะห์กับทฤษฎีซึ่งเป็นจุดเด่นของ
รัฐศาสตร์ และควรจัดสัมนาน าเสนอผลงาน
ในเชิงคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ต่อไป ทั้งนี้เพ่ือแสดงศักยภาพของนศ.  ทั้งนี้
มองว่ายังมีวิชาทางภาษาน้อยไปควรเพ่ิมเติม
ในภาคส่วนภาษาให้มากขึ้น  โดยอาจแทรก
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หรืออาจขอ
ท า MOU กับสถาบันอ่ืน ๆ ในประเทศเพ่ือน
บ้านใกล้เคียง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นฐานในการขอรับ
ทุนการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป  

ประเด็นนี้ทางหลักสูตรจะขอน าไปเพ่ิมเติมใน
ลักษณะของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชา ซึ่งสามารถสอดแทรกได้ในหลาย
วิชา เช่น วิชาทักษะการอ่านและการเขียนทาง
รัฐศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์, 
วิชาการวิจัยทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน 
เป็นต้น 

2 หน้า 37 รายวิชากระบวนการทางการ
ปกครองของไทย  Thai administrative 
Processes ภาษาอังกฤษยังผิดอยู่ 

ด าเนินการแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
Thai Administrative Processes 

3 หน้า 40 รายวิชาการจัดการความขัดแย้งทาง
สังคม  Conflict Management in Society 
ภาษาอังกฤษใช้ผิด 

ด าเนินการแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น   

Social Conflict Management 

4 ควรเน้นภาคส่วนของกฎหมายมหาชนให้
ชัดเจนมากข้ึน อาทิ การเมืองของพ้ืนที่
สาธารณะและ สิทธิเสรีภาพในเชิงกว้าง  
ความเป็นพลเมือง  กระบวนการขับเคลื่อน 
การรวมกลุ่มของชาวบ้าน เป็นต้น 

ประเด็นนี้ทางหลักสูตรจะขอน าไปเพ่ิมเติมเป็น
กิจกรรมในราวิชา อาทิเช่น วิชาประชาธิปไตย
ชุมชน  วิชาการเมืองไทยกับการพัฒนา  วิชา
นโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

5 ควรเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายมหาชนในมิติของ
ภาคประชาสังคมหรือภาคส่วนที่ 3 ซึ่งส่งผล
ต่อระบบการเมือง และสิทธิของประชาชน 
อาจเพิ่มเติมเป็นรายวิชาเกี่ยวกับประเด็นต่าง 

ประเด็นนี้ทางหลักสูตรจะขอน าไปเพ่ิมเติมเป็น
กิจกรรมในราวิชา อาทิเช่น วิชาการเมืองไทยกับ
การพัฒนา  วิชาประชาธิปไตยชุมชน  วิชาการ
จัดการความขัดแย้งทางสังคม  วิชาสิทธิเสรภีาพ 
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ๆ เหล่านี้ เป็นต้น 
6 วิชาอัตลักษณ์ควรก าหนดให้ชัดเจน โดยการ

ที่ไม่เอาวิชาทั่วไปที่เหมือนที่อ่ืนมาก าหนด
เป็นวิชาอัตลักษณ์ 

แก้ไขโดยการก าหนดวิชาอัตลักษณ์ใหม่ โดยการ
มุ่งไปในรายวิชาที่มีเนื้อหารายวิชาที่เน้นสังคมพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนอง
กับพ้ืนที่ เช่น วิชา การเมืองกับความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม  วิชาการจัดการความ
ขัดแย้งทางสังคม  ความขัดแย้งทางสังคมและ
สันติวิธี เป็นต้น 

7 ในส่วนการกระจายความรับผิดชอบมารฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ในรายวิชาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
และกฎหมายมหาชน ในด้านที่ 5 คือ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มเติม
จุดเน้นในข้อ (2) ว่าด้วย สามารถสื่อสาร
แนะน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการพูด การเขียน ตลอดจนการ
เลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ได้เพ่ิมจุดเน้นตามกรรมการแนะน า 

8 ควรตรวจสอบประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเฉพาะเรื่องผลงานย้อนหลัง 5 ปี ให้
ละเอียดอีกครั้ง 

ได้ตรวจสอบและท าการแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร    รัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  การปกครองและกฎหมายมหาชน   
2. ชื่อ – สกุล                     นายชัยวัฒน์  โยธี   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปร.ด. การเมือง 2558 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ศศ.บ. รัฐศาสตร์  2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

 รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา และคณะ (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ : 
การศึกษารูปแบบการด าเนินโครงการของเทศบาลนครยะลาสู่ความสมานฉันท์. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้ร่วมวิจัย) 

ชัยวัฒน์  โยธีและคณะ. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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 รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา และคณะ (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียน
พิเศษ สนับสนุนการด าเนินงานโดยกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค ๔ ส่วน
หน้า. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้วิจัยร่วม) 

  ธนภัทร  ปัจฉิมม์ และ ชัยวัฒน์  โยธ.ี (2547). รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพการให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร : องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ  
 

 6.2   บทความ  
 

ชัยวัฒน์  โยธี. (2560, มกราคม – มิถุนายน). ตัวแทนทางการเมืองในมิติวิถีประชาธิปไตยชุมชน 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) 209 - 221 

ชัยวัฒน์  โยธี. (2559, เมษายน– มิถุนายน). การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยชุมชนในจังหวัด
สงขลา วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 (ฉบบัที ่2) 21 - 27 

                   
   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ชัยวัฒน์  โยธี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ.    
             ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 ชัยวัฒน์  โยธี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่.    
             ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ชัยวัฒน์  โยธี. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น.    
             สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา. 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    9  ปี 
  ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย    3 (3-0-6)  นก. 

 ชื่อวิชา  การเมืองการปกครองไทย     3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3 (2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์    3 (3-0-6)  นก. 
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  ชื่อวิชา  กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนา    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการทางสังคม    3 (3-0-6)  นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท    3     ปี 
                      ชื่อวิชา  การบริหารการพัฒนา        3 (3-0-6)  นก.  
   ชื่อวิชา  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     3 (3-0-6)  นก. 
 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   รอ้ยต ารวจเอกพิสิษฐ์  ด ามาก. (2560). กลยุทธการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ปริญญามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

                                                  (ลงชื่อ)        เจ้าของประวัติ 
                                                                (นายชัยวัฒน์  โยธี) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร    รัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  การปกครองและกฎหมายมหาชน   
2. ชือ่ – สกุล                     นายวันฮารงค์  บินอิสริส   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ปร.ด. รัฐศาสตร์                        2556 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์      2550 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2547 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
 วันฮารงค์ บินอิสริส. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ประชารัฐกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 วันฮารงค์ บินอิสริส. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การอ านวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซีย

ต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศกึษาความขัดแย้งและการไกล่
เกลี่ยระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้น าฝ่ายต่อต้าน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  วันฮารงค์ บินอิสริส. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ
ในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2547-
2557. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วันฮารงค์ บินอิสริส. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้น าศาสนาต่อธรรมาภิบาล 
ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาผู้น าศาสนาอิสลามในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557.  
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 6.2   บทความ  
วันฮารงค์ บินอิสริส. (2559). ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิม 

เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพ
สากล ครั้งที่  2 “ 50 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม” วันที่ 21 กันยายน 2560. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 Suria Saniwa, Wanharong Binisris (2015, January-june). Cooperation of The Ethnic  
Malay-Muslims in Pattani Province, Southern Thailand Graduate School  
Ramkhamheang University Journal  Vol. 5 (No.1) 1-15    

 
                   

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
6.3.1 หนังสือ 
       วันฮารงค์ บินอิสริส. (2558). ความขัดแย้งและสันติภาพ. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดูเคชั่น. 
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ 

วันฮารงค์ บินอิสริส. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการทางสังคม.    
             ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3  ปี 
            ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม              2 (2-0-4)  นก. 
            ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ             2 (2-0-4)  นก. 
    
            7.1.2  ระดับปริญญาโท   2    ปี 
                     ชื่อวิชา การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6)  นก. 
            ชื่อวิชา ระบบสังคมกับการพัฒนา              3 (3-0-6)  นก. 
                      ชื่อวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6)  นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   
 

                                                  (ลงชื่อ)       เจ้าของประวัติ 
                                                           (นายวันฮารงค์  บินอิสริส) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร    รัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  การปกครองและกฎหมายมหาชน   
2. ชื่อ – สกุล                     นายคมวิทย์   สุขเสนีย์   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

ชัยวัฒน์  โยธีและคณะ. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือเข้าสู่การเป็นผู้น า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ศิรลิักษณ์  คัมภิรานนท์และคณะ. (2559)  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม 
การเรียนรู้และจัดการการเรยีนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนอง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีหมวดรายวิชาเฉพาะหลักสูตร 

                    รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ยะลา:  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 
 พรพันธุ์  เขมคุณาศัย, คมวิทย์ สุขเสนีย์ มูฮ าหมัด บิง, และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์  (2558).          

รายงานการวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนการสร้างความม่ันคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยนนา
ร้างเป็นนาข้าวของกลุ่มเยาวชนบ้านละหาร อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส.  กรุงเทพฯ : 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน). 
 

ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์, สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง, อิสยัส  มะเก็ง และคมวิทย์  สุขเสนีย์.    
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(2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาตัวช้ีวัดแบบมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองของแกนน าเด็กและเยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยในระดับ
ต าบลบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: 

    กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า. (ก าลังด าเนินการ). 
 
 6.2   บทความ  

พรพันธุ์  เขมคุณาศัย, คมวิทย์ สุขเสนีย์ มูฮ าหมัด บิง, และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์  (2558).   
ถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าวของกลุ่ม
เยาวชนบ้านละหาร อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. ใน การสัมมนาเสนอผลงานวิจัย กลุ่ม
เรื่องข้าวเพื่อความร่วมมือเชิงบูรณาการในการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ วันที่ 
15 มีนาคม 2559 (หน้า 109-113 ) กรุงเทพฯ : เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  

 Suksenee, K. ,Khamkhunasai, P. and Yeelateh, E. (2017). The Development of  
“Por-nor-da-lae” Network in Naratiwat Province. International Seminar on 
Language,Education, and Culture (ISoLEC 2017). October 25-26 , Faculty of 
Letters, University of Malang (UM) 124-132. 

                   
   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือ 
         ไม่มี 
 6.3.2 เอกสารทางวิชาการ    

คมวิทย์  สุขเสนีย์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองการปกครองไทย.    
             ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3  ปี 
  ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ระบบบริหารราชการไทย    3 (3-0-6)  นก. 

 ชื่อวิชา  การเมืองการปกครองไทย     3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    3 (2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  จริยธรรมและธรรมาภิบาล    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การประเมินผลโครงการ    3 (3-0-6)  นก. 
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  ชื่อวิชา  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง    3 (3-0-6)  นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ปี 
                     ไม่มี 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 

                                                  (ลงชื่อ)            เจ้าของประวัติ 
                                                           (นายคมวิทย์   สุขเสนีย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูร    รัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  การปกครองและกฎหมายมหาชน   
2. ชื่อ – สกุล                     นายสุไลมาน    หะโมะ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศศ.ม การบริหารการพัฒนาสังคม 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

ตายูดิน   อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, ยะพา  เจะนิ และ สุไลมาน  หะโมะ. (2559). รายงานวิจัย 
เรื่องการจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในสถานการณ์ความไม่สงบ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน   หะโมะ, ศริญญา  จังจริง, อารยา  ชินวรโกมล. (2558). รายงานวิจัย 
เรื่องจิตสาธารณะและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.(ผู้ร่วมวิจัย) 

ตายูดิน   อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, ยะพา  เจะนิ และ สุไลมาน  หะโมะ. (2556). รายงานวิจัย 
เรื่อง การสร้างรูปแบบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
บูรณาการกับหลักการของศาสนาอิสลาม ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วม
วิจยั) 

สุไลมาน  หะโมะ. (2555). รายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกของผู้น าครอบครัว
ในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาต าบลบาโงย       
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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 6.2   บทความ  
ตายูดิน   อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, ยะพา  เจะนิ และ สุไลมาน  หะโมะ. (2559).การจัดการป่าชุมชน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ.ใน  
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์.

วันที่ 24-26 เดือนเมษายน 2559 (หน้า 79-80). สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน   หะโมะ, ศริญญา  จังจริง, และอารยา  ชินวรโกมล. (2559). จิตสาธารณะ
และรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา.ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4”      
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 779 – 790). 
บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 

 
  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือ 
         ไม่มี 
 6.3.2 เอกสารทางวิชาการ      

สุไลมาน  หะโมะ.(2559). กองทุนชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชากองทุนชุมชนกบัการพัฒนาท้องถิ่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุไลมาน  หะโมะ.(2559).การพัฒนาชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน.เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การพัฒนาชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน : คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน      6   ปี 
 

ชื่อวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาวะผู้น าในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ธรรมมาธิบาลกับการพัฒนา 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา กองทุนชุมชนกบัการพัฒนาท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สันติวิธีศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
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ชื่อวิชา การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สันติวิธีศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา มนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา จิตสาธารณะและทักษะชีวิต 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา หลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 3 (3-0-6)  นก. 

 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ป ี

                     ไมมี่ 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
 

                                                (ลงชื่อ)                เจ้าของประวัติ 
                                                           (นายสุไลมาน   หะโมะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร    รัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  การปกครองและกฎหมายมหาชน   
2. ชื่อ – สกุล                     นางสาวอารยา ชินวรโกมล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ 2546 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.บ. กฎหมาย 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 
 

รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา และคณะ (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ : 
การศึกษารูปแบบการด าเนินโครงการของเทศบาลนครยะลาสู่ความสมานฉันท์. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้ร่วมวิจัย) 

วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ และคณะ (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง สภาวะการปัจจุบันพืชสาคูใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส. ยะลา : มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา (ผู้ร่วมวิจัย) 

  อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน   หะโมะ, ศริญญา  จังจริง, อารยา  ชินวรโกมล. (2558). รายงานวิจัย 
เรื่องจิตสาธารณะและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 
6.2 บทความ 
 

วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, นันทา จันทร์แก้ว, เวคิน วุฒิวงศ์, อารยา ชนิวรโกมล 
และคณะ (2561,มกราคม - มิถุนายน). สภาวะการปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัย ปีที่ 21 (ฉบับที่ 1)  
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อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน   หะโมะ, ศริญญา  จังจริง, และอารยา  ชินวรโกมล. (2559). จิตสาธารณะ
และรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4”      
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 779 – 790). 
บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือ 
     ไม่มี 
 

6.3.2 เอกสารทางวิชาการ      
อารยา ชินวรโกมล. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง.ยะลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    5  ปี 
  ชื่อวิชา กฎหมายมหาชน    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา กฎหมายแพ่ง,หลักทั่วไป                                    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา นิติปรัชญา      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา กฎหมายสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-6)  นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท 
                   ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  

                                                        (ลงชื่อ)         เจ้าของประวัติ 
                                                                  (นางสาวอารยา ชินวรโกมล) 
 

 


