มคอ. 4
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CHIANG MAI UNIVERSITY)
2. คณะ/ภาควิชา (สํานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร)
(School of Politics and Government, Faculty of Political Science and Public Administration)
3. รหัสกระบวนวิชา ร.ปค. 459 (127459)
ชื่อกระบวนวิชา สหกิจศึกษา (COOPERATIVE EDUCATION IN POLITICAL SCIENCE)
4. หนวยกิต 6(0-36-0)
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา
1.1 สําหรับหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต……….. สาขาวิชา……………………….
1.2 ประเภทของกระบวนวิชา
 วิชาเอกบังคับ
5 วิชาเอกเลือก
2. อาจารยผรู บั ผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารยผูสอน
2.1 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร เจริญเมือง
2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)
อาจารย ดร.จันทนา สุทธิจารี
อาจารย ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ
อาจารย ดร. ภูมิอินทร สิงหชวาลา
ผูชวยศาสตราจารยอโณทัย วัฒนาพร
อาจารย ราม โชติคุต
อาจารย ภาณุวัฒน พันธุประเสริฐ
อาจารย มาลินี คุมสุภา
อาจารย ฐิติวุฒิ บุญ
3. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล 1 ชัว่ โมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 2 ลักษณะและการดําเนินการ
ใหนําแบบฟอรมเคาโครงกระบวนวิชามาใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แบบฟอรมการเขียนเคาโครงกระบวนวิชา ฉบับภาษาไทย
สํานักวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ร.ปค. 459 (127459) : สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา .  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝกปฏิบัติ 5 สหกิจศึกษา
5 S/U
 P
การวัดและประเมินผล  A-F
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาทุกครั้ง
 นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในหน ว ยงานภาครั ฐ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค หรือองคกรนอกภาครัฐที่เกี่ยวของกับงานดานรัฐศาสตรทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และระดับระหวา งประเทศ สรางเสริมประสบการณด านวิชาชี พ การประสานความรู ในการปฏิบัติจ ริง โดยการ
ปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง และตองไดรับการดูแลและควบคุมโดย
อาจารยที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง
วัตถุประสงคกระบวนวิชา: นักศึกษาสามารถ
1. เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณในการทํางานภาครัฐและนอกภาครัฐที่เกี่ยวของกับรัฐศาสตร ใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศ
2. นําความรูที่ไดเรียนมาปรับใชกับการปฏิบัตจิ ริง
3. สรางเสริมกรอบการคิด กระบวนการเรียนรู และประสบการณจริง
เนื้อหากระบวนวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
รวม

จํานวนชัว่ โมงสหกิจศึกษา
520
520

4

เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวิชา
กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 เปนตนไป
(ลงนาม) .....................................................................
(รองศาสตราจารยไพรัช ตระการศิรินนท)
คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
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School of Politics and Government
Faculty of Political Science and Public Administration
GOV 459 (127459)
: COOPERATIVE EDUCATION IN
6(0-36-0)
POLITICAL SCIENCE
Abbreviation
: COOP EDU IN POL SCI
Please state clearly if this course has lab/practicum/cooperative hours cooperative
Prerequisite
: Third year standing Political Science Students only
Course Description
The learning process from experiencing the real working atmosphere in government offices, local
administrative organizations, central and provincial government agencies or non-government organizations who
works related to political science at local, national and international level. Getting the career experience by the
integration of knowledge from classroom and real practice. Working as an organization’s employee at least 16
weeks. Students will be supervised by an academic advisor as well as a training coach.
Course Objectives: Student are able to
1. learn the working process of government offices as well as domestic or international non-governmental
organizations whose work related to political science in local, national or international level
2. practice their knowledge
3. develop their perspectives, learning processes and experiences
Course Content
1. Cooperative study hours

Number of Coopertive Studies Hours
520
Total
520
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา (อางอิงจาก มคอ. 2)
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือทักษะ
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานกอนปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
วิธกี ารประเมินผล
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประเมินผลโดยพีเ่ ลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความรู
ความรูหรือทักษะทีต่ องการพัฒนา (อางอิงจาก มคอ. 2)
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะหปญ
 หา รวมทั้งประยุกตความรูทกั ษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือทักษะ
1. เรียนรูขณะปฏิบัติงาน (on the job training)
วิธกี ารประเมินผล
1. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประเมินผลโดยพีเ่ ลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษา
2. รายงานและการนําเสนอรายงาน
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3. ทักษะทางปญญา
ความรูหรือทักษะทีต่ องการพัฒนา (อางอิงจาก มคอ. 2)
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือทักษะ
1. เรียนรูขณะปฏิบัติงาน (on the job training)
วิธกี ารประเมินผล
1. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประเมินผลโดยพีเ่ ลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษา
2. รายงานและการนําเสนอรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (อางอิงจาก มคอ. 2)
ความรูหรือทักษะทีต่ องการพัฒนา
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ
วิธกี ารประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (อางอิงจาก มคอ. 2)
ความรูหรือทักษะทีต่ องการพัฒนา
5.3 สามารถสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ
1. เรียนรูขณะปฏิบัติงาน (on the job training)
วิธกี ารประเมินผล
รายงานและการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

