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คานา
หลักสูตรรัฐ ศาสตรบั ณฑิ ต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 นี้ เป็นหลักสูต รที่ พัฒ นาขึ้ น ตามกร อบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ทางหลักสูตร
ได้มีการปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและเพิ่ มเติ มรายวิชาที่ สาคัญ ในขณะเดียวกันก็ได้ มีการนารายวิ ช าที่
ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับ เข้มข้น และทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ ทางหลักสูต ร
ยังได้มีการนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มาทาการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนาผลการประเมินจากผู้ใ ช้บั ณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษา มาใช้ในการ
กาหนดเนื้อหารายวิชาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
21 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบั ณฑิ ต ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2563 นี้ จะเป็นหลักสูตรทีส่ ามารถสร้างบุ คลากรด้านรัฐ ศาสตร์ ที่มีคุ ณภาพและมี ศักยภาพที่จ ะน า
ความรู้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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สารบัญ
หน้า
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร..............................................................................................
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา........................................................................................
3. วิชาเอก...................................................................................................................
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร...................................................................
5. รูปแบบของหลักสูตร..............................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร.......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน...............................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา...................................................
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร................................................................................
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน................................................................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร................................................................................................................
12. ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน................................................................................................
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาของสถาบัน (เช่นรายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)..
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร..............................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุง................................................................................................
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลัก สูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา............................................................................................
2. การดาเนินการหลักสูตร..........................................................................................
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน....................................................................................
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม.......................................................
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย ...........................................................

1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
6
7
8
8
11
11
13
83
83

-5-

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนั กศึก ษา.............................................................
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.................................
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ราย
วิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...........................................
4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน..................................
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ราย
วิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน............................................
6. ผลการคาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา.........................................................................
7. สมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี.....................................................
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิน ผลนั กศึ กษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)...................................
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา.......................................
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร................................................................
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่.........................................................................
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์.............................................................
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน................................................................................................
2. บัณฑิต....................................................................................................................
3. นักศึกษา.................................................................................................................
4. อาจารย์..................................................................................................................
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน....................................................
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...........................................................................................
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators).................................

หน้า

85
86
90
95
99
109
111
118
118
118
120
120
121
121
122
123
125
126
126

-6-

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลั กสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน.....................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม............................................................................
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร.......................................
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง..................................................
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550.........................................................................................
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550.............................................
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
และยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553.............................................

หน้า

128
129
130
130

133
146
154

ภาคผนวก ข. ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรรัฐศาสตรบั ณฑิต .........
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลั กสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต .............................
- รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต....................................................
- สรุปผลการประเมินหลักสูตร..............................................................................
- สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของหลักสู ตรจากผู้ใช้บั ณฑิต.......................

160
162
164
168
180

ภาคผนวก ค. สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตร
- ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558) กับ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2563)………………………….…………..….

200

ภาคผนวก ง. ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร................................................................................................

248

-1-

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25491721109455
ภาษาไทย
: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ร.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science
ชื่อย่อ : B.Pol.Sc.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลัก สูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

1) การเมืองการปกครอง
2) การปกครองท้องถิ่น
3) รัฐประศาสนศาสตร์

-2-

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมั ติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
6.2 กาหนดใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะให้ค วามเห็น ชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2562
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลัก สูตร ในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2563 วันที 9 มกราคม 2563
6.5 คณะกรรมการติดตาม กากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 มกราคม 2563
6.6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต ร ในการประชุ มครั้งที่
1/2563 วันที่ วันที่ 23 มกราคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสู ตรที่มี คุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้ รับ การเผยแพร่ ว่าเป็น หลั กสู ตรที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตร ฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ห ลังสาเร็จการศึก ษา
1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน
3) บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) นักปกครอง นักบริหาร นักการเมือง
5) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตั วประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึ ก ษาของอาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ลาดับ

1
2
3

ชื่อ – นามสกุล/
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวรตา อนุตตรังกูร
1-6099-00120381
นางสาวนันทิยา สัตยวาที
1-7298-00090-81-1
นายกิตติพัฒน์ คงมะกล่า
3-1805-00545-25-5

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
ร.บ.
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
ร.บ.
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2555
2558
2555
2548
2546

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
ลาดับ

1

ชื่อ – นามสกุล/
เลขประจาตัวประชาชน
นายสุบัณฑิต จันทร์สว่าง
1-4117-00019-10-9

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ.
พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

2

3

นางกาญจน์ชนิดาภา
เมธีวรฉัตร
3-6401-00440-45-1

นางสาวธนันท์ธร โสภณดิลก
1-6099-90055-83-4

อาจารย์

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

อาจารย์

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
ร.ม.
น.บ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2561
2552
2553
2550
2558
2553
2546
2553
2550
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แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับ

1

2

3

ชื่อ – นามสกุล/
เลขประจาตัวประชาชน
นางพรรณอร วันทอง
(พัฒนการค้า)
3-6099-00347-57-8

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(รัฐศาสตร์)

ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์
นาคพ่วง
1-6001-00099-02-8

อาจารย์

นายอดุลเดช ถาวรชาติ
1-6009-00073-21-0

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2554
2550
2555
2552

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นทั้ ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้ า น
การปกครองท้องถิ่น และมีผลงานทางวิชาการที่สัมพันธ์กับแขนงวิชาการปกครองท้ องถิ่นปรากฏใน 5 ปี
ย้อนหลัง (โปรดดู ภาคผนวก ง)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพั ฒนาที่ จาเป็น ต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศไทยในช่ วงทศวรรษที่ผ่า น มา
มีการเปิดเสรีท างด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก โดยเฉพาะในโลกปัจจุ บัน เริ่ มเน้น การ
พึ่งพา ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งปรัชญาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ เริ่มที่จ ะเข้า ไปมีบ ทบาทสาคั ญ ใน
ฐานความคิดทางด้านเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การพัฒนากาลัง คนเพื่อรองรับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ น จึงเป็นทิศทางส าคั ญที่ ค วรคานึ งถึ ง เป็ นอย่างมากใน การ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ควา มรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์อย่างเหมาะสม ร่วมกับ
จุดแข็งของชุมชนท้ องถิ่นและประเทศไทยกับ เป้า หมายยุ ทธศาสตร์ กระทรวงอุ ด มศึ กษา วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม และประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ ที่เน้นการสร้างโอกาส
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ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้ มีคุ ณภาพสู่ มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่ งขั นของประชาชนในท้ องถิ่น โดยใช้ความรู้เป็น ฐานเพื่ อเป็น พลั งขั บเคลื่ อ น
การพัฒนาเศรษฐกิจของท้อ งถิ่นและประเทศชาติ อันสอดคล้องกับ พันธกิจของคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จ จุ บั น สภาวะแวดล้ อ มของโลกและสั ง คมไทยเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะ ในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อ ระบบการจั ด การศึ ก ษาของไทย สังคมเกิด การ
แข่งขันสูง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือไปสู่ชุ มชนที่ใหญ่ ขึ้ นหรือประเทศอื่นที่ให้ ค่าตอบแทนที่
สูงกว่า นาไปสู่สังคมแห่งช่องว่างมากขึ้น ควบคู่ไปกับการแพร่ขยายของการคอร์รัปชั่น ปัญหาการก่อการ
ร้าย การแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลายรูปแบบ
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแรงผลัก ดั นให้ต้ อ งมีการพัฒ นาก าลั งคน เพื่ อรองรับ กั บสถานการณ์ แ ละ
ความเปลี่ยนแปลงที่ จ ะเกิ ดขึ้ นในอนาคต ให้ต้องมี คุ ณสมบั ติอ ย่า งน้ อยสามด้าน คือ 1) มีความรู้ ท าง
ทฤษฎีและความสามารถด้านทักษะในการประกอบวิชาชี พในระดับสู ง 2) มีจิตสานึกที่เคารพในหลักการ
ประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักความเป็นธรรมทางสั งคม และกติการะหว่างประเทศ และ 3) มี
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ทั้งนี้ องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ สามารถที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพั ฒ นา
ทุกขั้นตอนเพื่อให้ เกิ ดกาลัง คนที่มีคุ ณภาพในทั้ งสามด้านที่ก ล่าวมา ดังนั้น สาขาวิชารัฐศาสตร์จึ งได้ ท า
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น เพื่อสร้างนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ร อบด้าน มีจิตสานึกสาธารณะ
มีคุณธรรมจริยธรรม/ศีลธรรม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดาเนินชีวิตด้วยความเพียรและควา ม
ถูกต้อง กลายมาเป็นกาลังสาคัญในการพั ฒนาสัง คมและประเทศชาติต่ อไป ซึ่งสอดคล้องกับ วิสั ย ทั ศ น์
ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์ ที่เป็นสถาบันอุด มศึก ษาชั้น นาเพื่ อ พั ฒนาท้อ งถิ่น โดยการสร้ า ง
โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ ตลอดชี วิต และพัฒนาต่อยอดภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นซึ่งจะเป็น ทรัพย์ สิ น
ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
11.3 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์
สถาบันอุดมศึก ษาในปัจจุ บัน กาลั งประสบกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โ ลกทั้ง ใน ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็นผลทาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศ น์
บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการจั ดการเรียนการสอนให้ ก้าวทั น ต่ อสถานการณ์ โลกที่ เ ปลี่ ยนแปลง
อีกทั้งโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ไร้พรมแดนและขับ เคลื่ อนด้ วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แ ละ
การสื่อสาร ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลงและเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ดังนั้น มนุษย์ในสังคมโลก
ยุค
ปัจจุบันและอนาคตจึงต้องแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความรู้ก็คือสิน ทรัพย์ประเภท
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หนึ่ง ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึก ษาจึ ง ต้อ งมีหน้ าที่ห ลั กในการผลิ ตบั ณฑิต ที่ มีค วามรู้ ทันสมั ย และผลิ ต
งานวิจัยสาหรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับความต้ องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
11.4 ผลกระทบจากนโยบายการศึกษา
จากที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา โดยในส่วนของการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและการจั ดการศึ กษาได้ มุ่งเน้นให้ส ถานศึก ษามีค วามเป็นนิ ติบุ ค คลเพื่ อ ให้
สามารถบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามคล่ อ งตั ว นอกจากนั้ น ยั ง ให้
ความสาคัญกับการปฏิรูประบบการบริหารงานบุ คคล มีการให้โอกาสกับสถาบันการศึกษาในการพั ฒ นา
และปรับปรุงหลักสูตร ทาให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการและยากต่อ การกากั บดูแ ล ดังนั้นทิศทาง
ของนโยบายและเป้า หมายทางการศึ ก ษาจึ ง ถูก เปลี่ ยนแปลงอยู่ ต ลอดเวลา หลักสูตรบางหลั ก สู ต ร ที่
ไม่สอดคล้องกับความต้อ งการที่แท้จริ งจึงไม่สามารถดารงอยู่ไ ด้ การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของประเทศชาติในอนาคต
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒนาหลั ก สู ตรและความเกี่ ย วข้อ งกั บพัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกทั้ งด้ านสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรร ม
ส่งผลต่อการพัฒนากาลัง คนในประเทศให้ พร้อ มรับ การเปลี่ยนแปลงต่า ง ๆ โดยมุ่งพัฒนาให้มีศั กยภา พ
ในด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ไ ด้ต ลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่ ง ผลิต บัณฑิ ตที่ มีค วามรู้ ทัน สมั ย
และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตัว เอง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้อ งพั ฒนาหลั กสูตรรั ฐศาสตร บั ณฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณฑิต ทางรัฐ ศาสตร์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อ งกั บ
สภาพการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง ตลอดจนเทคโนโลยี และงานด้ า นต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้ องกั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับอุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้านของคุ ณวุฒิร ะดับที่ 2 ปริญญาตรี และเป็นหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจหลักของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ประการหนึ่ ง คือ การผลิตบัณฑิต ที่ มีค วา ม
เป็นเลิศทางวิช าการบนพื้น ฐานของภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้
คู่คุณธรรม สานึกในความเป็น ไทย มีความรักและผู ก พัน ต่อ ท้ องถิ่น รวมทั้งการให้บริ การทางวิชา การ
แก่ท้องถิ่นและสั งคมเพื่อ ให้ เป็น สัง คมแห่ ง การเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐ ศาสตร บัณฑิต โดยให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ค วามสามารถควบคู่ไ ปกับการมีคุ ณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการคิ ด
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อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีจิตใจที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ จึงถือเป็น
กลยุทธ์ประการหนึ่ งที่ สอดคล้ อ งกั บ พัน ธกิจ หลั กข้ างต้น ที่จ ะช่ วยยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ตและสั ง คมไปสู่
สังคมที่สงบสุขร่มเย็นบนพื้นฐานของความพอเพียงต่ อไปในอนาคต
13. ความสัมพันธ์กั บหลั กสู ตรอื่ นที่ เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิช าอื่นของมหาวิ ท ยาลัย (รายวิชาที่ เปิ ด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่ น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรรัฐศาสตรบั ณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เป็นหลักสูตรที่มีโ ครงสร้างหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดวิชาศึก ษา
ทั่วไปต้องเรี ยนจากคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อ สาร กลุ่มวิ ช า
มนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ มวิ ช าสั ง คมศาสตร์ และเรี ย นจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นกลุ่ มวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ส่ ว นในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ าน ต้ อ งเรี ย นจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ในกลุ่ มวิชาภาษาและการสื่อ สารและกลุ่มวิชากฎหมาย และเรียนจากคณะวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกลุ่มวิชาคอมพิว เตอร์ ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาจะมี ค ณาจารย์ที่จบการศึก ษาในสาขา วิ ช า
นั้น ๆ โดยตรงเป็นผู้ทาการสอน
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั กสู ต รรัฐ ศาสตรบั ณฑิ ต ร่ว มกั น พั ฒ นาหลัก สู ต ร โดย
วางแผนและกาหนดโครงสร้างหลั กสูตร คาอธิบายรายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็น
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558
ร่วมกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยดาเนินการดังนี้
1) กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชารัฐศาสตร์
2) ประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากภาควิ ช าอื่ น ๆ ในคณะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทารายละเอีย ดของหลัก สู ตร รายละเอีย ดของรายวิ ชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม อธิ บ ายเนื้ อ หาสาระ การจั ด ตารางเวลาเรี ย นและสอบ เพื่ อ เป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลัก สูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างนักปกครองและนักบริหารที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้นาสังคมและท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เป็นหลักสูตรที่มุ่ง เน้น การเรีย นการสอนด้านการเมือ งการปกครอง และ
การบริหารงานภาครั ฐ ทั้งในระดับ ท้อ งถิ่น ระดับประเทศ และระดับ โลก เพื่อผลิตบั ณฑิ ตให้ เป็ น ผู้ มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจอั น ลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และปรากฏการณ์ ท างการเมื อ งการปกครองและการ
บริหารงานภาครัฐ ทั้งในระดับท้อ งถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก และมุ่งเน้นการปลู กฝั ง คุณธรร ม
จริ ย ธรรมความเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ให้ แ ก่บั ณฑิ ต ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งที่ เ ป็น ประชาชนและ ในฐานะผู้นา
เพื่อให้บัณฑิตเติบโตไปเป็นสมาชิก ที่ดีและมี คุ ณภาพของสัง คมการเมื อง ตลอดจนเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ ต่อ ไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้อ งกั บปรัช ญาของคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีค วามเป็นมนุ ษย์ ” และสอดคล้องกั บ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น”
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่ อไปนี้
1) มีทัศนคติที่ดี งามและเข้าใจสั งคม ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดาเนิ นชี วิต และการ
ปฏิบัติงานอย่างมั่นคง
2) มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิ ด ทฤษฎี กับสภาพความเป็นจริงทั้ งในร ะดั บ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลได้
3) มีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการประยุ กต์ใ ช้อ งค์ ความรู้ สู่การปฏิบั ติ ไ ด้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ย วข้อง
4) มีความสามารถในการเป็นผู้นาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดั บ ประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร

บัณฑิต

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1.เชิญผู้เชี่ย วชาญทั้ งภาครั ฐ และ 1.จานวนผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ที่
ภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรื อวิ พากษ์ห ลั ก สู ต ร
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีความครบถ้วนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
อย่างต่อเนื่อง
1.สารวจความต้องการของตลาด
แรงงานอย่างต่อเนื่อง

2.รายงานการประเมิ นผลหลั กสู ต รของทุ ก ปี
การศึกษา
1.รายงานการสารวจความต้ องการของตลาด
แรงงาน

2.ส ารวจภาวะการมี ง านท าของ 2.รายงานการส ารวจภาวะการมี ง านทาของ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
บัณฑิต

นักศึกษา

3.ประเมินความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
1.ทบทวนและปรั บ ปรุ ง กระบวน
กา ร รั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ใน แง่ ข อง
จ านวนที่ รั บ เกณฑ์ ก ารรั บ และ
การจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มคว า ม พร้อมก่อนเข้าศึกษา
2.สร้ า งเสริ ม และพั ฒ น า คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาให้ มีค วาม
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผลกา ร
เรียนรู้ที่กาหนดในหลัก สู ตร และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อาจารย์

3.ทบทวนและพัฒนาระบบการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษา
1.ส่งเสริมให้อาจารย์ผ ลิต ผลงาน
ทางวิชาการ งานบริการวิช าการ
รั บ ใช้ สั ง คม ต ารา และสื่ อ กา ร
สอนอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กา ร

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.อัตราส่วนนักศึกษาต่อ อาจารย์ผู้ส อน อัตรา
การคงอยู่ของนักศึ กษา อัตราการสาเร็จการศึกษา และระดับผลการเรียนของนักศึกษา
2.แบบรายงานการประเมิน ผลโครงกา รและ
เอกสารค าขอตั้ ง งบปร ะมา ณโคร ง กา ร ที่
อธิบายความสอดคล้ อ งระหว่า งโครงการ กั บ
ประโยชน์ที่จ ะเกิ ด แก่ นัก ศึ ก ษา และรายงาน
การทบทวนและปรั บปรุ งกิจ กรรมการพั ฒ นา
นักศึกษาที่ต่อเนื่องสม่าเสมอ
3.รายงานประจาปี เรื่องอัตราส่วนห้องเรีย นที่
ให้คาปรึกษาต่อจานวนอาจารย์ที่ ปรึก ษาที่ ไ ม่
เกิน 2 : 1
1.มี โ ครงการพั ฒ น าอา จารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ
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เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและของ 2.รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือการเข้ า
องค์ความรู้
ร่วมประชุมสัมมนาของอาจารย์
2.ประเมิ น การจั ด กระบวนการ 3.จ านวนของผลงานทางวิ ช าการ โครงการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน
บริการวิชาการรับใช้สังคม ตารา และสื่อการ
เรียนรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
การเรียนการสอน

4.ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
1.จั ด กา ร เรี ย น กา ร สอน แบบ 1.อาจารย์ ทุ ก คนมี โ ครงการสอนที่ มุ่ งเน้ น
Active Learning โ ด ย มุ่ ง เ น้ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning
กร ะบวน กา ร เรี ย น รู้ ที่ ผู้ เ รี ย น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บ อุด มศึ ก ษา
สามารถปฏิบัติได้จริง
(มคอ.3, มคอ.5, มคอ.4, มคอ.6)
2.จัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกั บ วิ ช า 2.รายงานการสารวจความถนัด ของอา จารย์
ที่อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ผู้สอนต่อการสอนวิชาต่างๆ ในแต่ละปี
3.จั ด ให้ มีก ารทวนสอบผล สั ม - 3.รายงานการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ท างการ
ฤทธิ์ทางการเรียน
เรียน

สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

4. ปรับปรุงและพัฒนารายวิช าใน
หลั ก สู ต รให้ มีค วามทั น สมั ย และ
ส่ ง เสริ มการประกอบอาชี พของ
ผู้เรียนในอนาคต
1.จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณฑ์ 1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และห้องเรีย น
และห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
ที่มมี าตรฐานและเพียงพอ
2.จั ด ให้ มี แ หล่ ง ทรั พ ยา กร ใน 2.มี ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง ทรั พยากรทางด้ า น
การศึ ก ษาค้ น คว้า ที่เ พี ย งพอและ รั ฐ ศาสตร์ ที่ มีคุ ณภาพ ทั น สมั ย และเพี ย ง
ทันสมัย
พอทีจ่ ะรองรับการศึ ก ษาค้ นคว้าของอาจารย์
และนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1
หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย ภาคการศึกษาละไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไป
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ.2550
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลัก สู ต ร
หรือมหาวิทยาลัย ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต จานวน 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึก ษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า
2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ระบบการศึ ก ษา ข้ อ 8 คุ ณสมบั ติ ข องผู้ มีสิ ท ธิ์ เข้าศึกษา
(ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ความรู้ เ ดิ มของนั ก ศึ ก ษามี ค วามแตกต่ างกั น มากระหว่ างบุ ค คล โดยสั ง เกตจากใบทะเบียน
แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
มีการเรียนปรับพื้นฐานในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึก ษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
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แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
120
120
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
120

2567
120
120
120
120
480
120

2563
80
80
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2567
80
80
80
80
320
80

2563
80
80
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2567
80
80
80
80
320
80

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
1.ค่าลงทะเบียน
5,376,000 10,360,000 14,952,000 19,544,000 19,544,000
2.เงินอุดหนุนจาก
224,000
448,000
672,000
896,000
896,000
รัฐบาล
รวมรายรับ
5,600,000 10,808,000 15,624,000 20,440,000 20,440,000
2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายการ
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าวัสดุ
2,800,000 5,404,000 7,812,000 10,220,000 10,220,000
1.2 ค่าใช้สอย
1,960,000 3,782,800 5,468,400 7,154,000 7,154,000
รวม
4,760,000 9,186,800 13,280,400 17,374,000 17,374,000
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษา 19,200 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป็น แบบชั้น เรี ยนและเป็น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ นครสวร ร ค์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ว ยกิ ต และรายวิ ช าให้เ ป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

-14-

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- บังคับ
- เลือก
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่วยกิต
30
(≥9)
(≥6)
(≥6)
(≥9)
99
(48)
(30)
(15)
(6)
6
135

3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อ สาร ให้นักศึกษาเลื อกเรีย นไม่น้ อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรี ย น
วิชาภาษาอังกฤษไม่ น้อ ยกว่ า 6 หน่วยกิต และเลือกเรีย นวิชาภาษาไทยหรือ ภาษาจีน ไม่น้ อยกว่ า 3
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
English Language Skills in Information Technology Age
0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ
English skills for Government and Business Purposes
0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์
English Language Skills through Online Learning
0080104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai for Careers
0080106 พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
Power of Thai Language and Aesthetic Communication
0080107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Chinese for Everyday Communication

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

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล
3(3-0-6)
Life Skills and Ethics in Digital Society
0020204 ชีวิตกับดนตรี
3(3-0-6)
Life and Music
0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต
3(3-0-6)
Performing Arts and Life
0030201 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Art and Contemporary Culture
0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย
3(3-0-6)
Life and Photography
0040203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี
3(3-0-6)
Quality of Life Development for Well-being
0040206 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Information Literacy in the 21st Century
0040207 สื่อบันเทิงเชิงพินิจ
3(3-0-6)
Observing Entertainments
0050209 สันติปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Intellectual Peace Education
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
0010304 การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Living the Philosophy of Sufficiency Economy

-16-

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0010306 การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน
Integration of Modern Marketing for Sustainability
0010312 ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Business and Modern Entrepreneur
0030301 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
0030305 ชีวิตกับการเงิน
Life and Finance
0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น
Local Wisdom, Technology and Local Innovation
0030310 การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
0040307 เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Economics for Lifelong Learning
0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Digital Economy and Electronic Commerce
0060302 วัยใสใจสะอาด
Youngsters with Good Heart
0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิ ตประจาวัน
Citizenship and Laws for Everyday Life

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

4) กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น ไม่ น้ อ ยกว่ า
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
0010408 การพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
Living Skill Development Using Electronic Sports
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy for Sustainable Development
0040405 การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค
Sustainable Agriculture and Smart Consumption

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

9 หน่ ว ยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ
Health Promotion and Sexual Well-being
0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา
Thinking and Problem Solving
0050403 การคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking
0050404 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ด
Mathematics for Improving Thinking Skills
0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Management Technology
0070407 สื่อดิจิทัลเพื่อการดารงชีวิตสมัยใหม่
Digital Media for Modern Living
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน
2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
Basic English Reading
2313612 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Careers
2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
2451102 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
Politics and Public Policy
2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration

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

จานวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
จานวน 48 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
Strategy of Public Sector
2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Governance
2452501 ข้อบังคับทางการปกครองสาหรับนักรัฐศาสตร์
Administrative Regulations for Political Scientists
2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
Practical Statute for Civil Servants
2453101 จริยธรรมสาหรับนักรัฐศาสตร์
Ethics for Political Scientists
2453601 สถิติสำหรับกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์
Statistics for Political Science Research
2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science
2461102 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence
4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
Computer for Career

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

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
จานวน 30 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
2451104 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Philosophy and Theory
2452101 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Interest Groups, Political Parties and Elections
2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2453102 การสื่อสารทางการเมือง
Political Communication
2453103 ประชาธิปไตยศึกษา
Democracy Study
2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
New Social Movement
2453105 โลกาภิวัตน์ทางการเมือง
Political Globalization
2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
2454101 นิเวศวิทยาการเมือง
Political Ecology
2454102 การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค
Equity Politics
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง
Rurality and Urbanization
2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
Political Economy of Locality
2452403 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียนโครงการ
Local Development Planning and Project Writing
2453401 การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้อ งถิ่น
Citizens Participation in Local Government
2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Local Innovation and Change Management
2453403 การวัดและการจัดการผลการดาเนินงาน
Performance Measurement and Management
2453404 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
Local Development According to The King’s Science

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2453405 การจัดการการคลังท้องถิ่น
Local Fiscal Management
2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น
Local Diversity Management
2454402 การบริหารสานักงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Office Management for Local Administration Organization
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
New Public Management
2452302 องค์การและการจัดองค์การภาครัฐ
Organization and Public Organization Management
2452303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
Modern Management Technique for Public Sectors
2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Human Resource Management in Public Sector
2453302 การบริหารการเงินการคลัง
Financial and Fiscal Administration
2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
2453304 การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ
Development Administration and Bureaucratic Reform
2453305 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Management
2454301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
Strategic Management in Public Sector
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
Public Management Information System

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
3(3-0-6)
Politics and Government of the Great Power Countries
2452104 การพัฒนาการเมือง
3(3-0-6)
Political Development
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
Life Planning and Career
2453107 ชีวิตกับการเมือง
3(3-0-6)
Life and Politics
2453108 การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Conflicts Management
2453109 การเมืองกับอาเซียน
3(3-0-6)
Politics and the ASEAN Community
2453110 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
Writing and Inquiry in Political Science
2453111 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Good Governance in Public Administration
2454103 ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geopolitics
2454104 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์
3(3-0-6)
Critical Political Science
2454105 การเมืองกับศาสนา
3(3-0-6)
Politics and Religion
2454106 วงศาวิทยาการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Political Genealogy
2454107 สัญวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
Political Semiology
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Management Information System
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
Criminal Law 1 : General Principles
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
Criminal Law 2 : Offences
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure 1
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure 2
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
Life Planning and Career
2452404 สี่แควศึกษา
Si Khwae Study
2452405 การจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น
Local Disaster Management
2453406 การบริหารงานท้องถิ่นไทย
Thai Local Administration
2453407 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Human Resource Management in Local Administration
Organization
2453408 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
2453409 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
Local Development Strategy Formulation
2453410 การวิเคราะห์นโยบายท้องถิ่น
Local Policy Analysis

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

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

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

-23-

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
Public Management Information System
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
Criminal Law 1 : General Principles
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
Criminal Law 2 : Offences
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure 1
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure 2
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2452304 การจัดการความรู้ในภาครัฐ
Knowledge Management in Public Sector
2452305 การบริ ห ารงานภาครั ฐ จากการประยุ ก ต์ อ งค์ ค วา มรู้ ต ามศา ส ตร์
พระราชา
Public Administration from Knowledge Application
According to the King's Science
2452306 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
Public Administration in the ASEAN Community
2452307 การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
Conflict Management in Organization
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
Life Planning and Career
2453306 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Human Resource Development in Public Sector
2453307 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Evaluation

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
2453308 การกาหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่ วนร่ว มและการนานโยบา ยไป
3(3-0-6)
ปฏิบัติ
Participatory Public Policy Formulation and Public Policy
Implementation
2453309 การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Marketing in the Public Sector
2453310 การจัดการผังเมือง
3(3-0-6)
Urban Planning Management
2453311 ภาวะผู้นาสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Leadership for Administrator
2453312 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
2453313 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Evaluation
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law 2 : Offences
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure 1
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure 2
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2454801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience
2454802 เตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education

จานวน 6 หน่วยกิต
1(60)
0(45)
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2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
Field Experience
2454804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

5(450)
6(16สัปดาห์)

หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ชาใดใดในหลัก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์
เปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิ ชาที่ เ คยเรี ยนมาแล้ ว และต้องไม่ เ ป็นรายวิ ชาที่กาหนดให้ เรี ยนโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา
*******
*******
*******
2311113
2451101
2451301
2461102

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

รหัสวิชา
******* ศึกษาทั่วไป
******* ศึกษาทั่วไป
******* ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
21
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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2451102
2451103
2451104
4311702

รหัสวิชา

การเมืองการปกครองไทย
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม
21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

*******
*******
2313612
2452101
2452102
2452501

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ข้อบังคับทางการปกครองสาหรับนักรัฐศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

*******
*******
2452301
2452401
2452502
*******
*******

รหัสวิชา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
2
หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม
21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

2453102 การสื่อสารทางการเมือง

3(3-0-6)

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-
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2453103
2453104
2453105
*******
*******

ประชาธิปไตยศึกษา
การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
โลกาภิวัตน์ทางการเมือง
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
รวม

รหัสวิชา
2453106
2453101
2453601
2453901
*******
*******

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
จริยธรรมสาหรับนักรัฐศาสตร์
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์
วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
เฉพาะด้านเลือก
เลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

2454101
2454102
2454901
*******
2454801

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(60)

นิเวศวิทยาการเมือง
การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค
สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์
เลือกเสรี
เตรี ย มฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พทำงรั ฐ ศำสตร์
หรือ เลือก
2454802 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม

0(45)
13

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน

เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
6(16สัปดาห์) หรือ เตรียมสหกิจศึกษา

2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
หรือเลือก
2454804 สหกิจศึกษา

5(450)

รวม

5

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
รหัสวิชา
*******
*******
*******
2311113
2451101
2451301
2461102

รหัสวิชา
*******
*******
*******
2451102
2451103
2451401
4311702

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การเมืองการปกครองไทย
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง
คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียนโครงการ 3(2-2-5)
ข้อบังคับทางการปกครองสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
รวม
18
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

*******
*******
2452301
2452401
2452502
*******
*******

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก

รหัสวิชา
*******
*******
2313612
2452402
2452403
2452501

รหัสวิชา
2453401
2453402
2453403
2453404
*******
*******

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น
นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การวัดและการจัดการผลการดาเนินงาน
การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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รหัสวิชา
2453405
2453101
2453601
2453901
*******
*******

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
การจัดการการคลังท้องถิ่น
จริยธรรมสาหรับนักรัฐศาสตร์
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์
วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
เฉพาะด้านเลือก
เลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น
2454402 การบริหารสานักงานสาหรับองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์
******* เลือกเสรี
2454801 เตรี ย มฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พทำงรั ฐ ศำสตร์
หรือ เลือก
2454802 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

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

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(60)

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

0(45)
13
2
หน่วยกิต

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน

เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
6(16สัปดาห์) หรือ เตรียมสหกิจศึกษา

2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
หรือเลือก
2454804 สหกิจศึกษา

5(450)

รวม

5
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แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสวิชา
*******
*******
*******
2311113
2451101
2451301
2461102

รหัสวิชา
*******
*******
*******
2451102
2451302
2451401
4311702

รหัสวิชา
*******
*******
2452501
2313612

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การเมืองการปกครองของไทย
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ศึกษำทั่วไป
ศึกษำทั่วไป
ข้อบังคับทำงกำรปกครองสำหรับนักรัฐศำสตร์
ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
21
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม
21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-32-

2452302 องค์กำรและกำรจัดองค์กำรภำครัฐ
2452303 เทคนิคกำรจัดกำรสมัยใหม่สำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐ

รหัสวิชา
*******
*******
2452301
2452401
2452502
*******
*******

รหัสวิชา

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

รวม
18
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษำทั่วไป
ศึกษำทั่วไป
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
เฉพำะเลือก
เฉพำะเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

2453301
2453302
2453303
2453304
*******
*******

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน
กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรปฏิรูประบบรำชกำร
เฉพำะด้ำนเลือก
เฉพำะด้ำนเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

2453101 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศำสตร์
2453601 สถิติสำหรับกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
2
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-
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2453901
2453305
*******
*******

วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์
กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร
เฉพำะด้ำนเลือก
เลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

2454301
2454302
2454902
*******
2454801

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
1
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(60)

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรภำครัฐ
สัมมนำประเด็นปัญหำทำงรัฐศำสตร์
เลือกเสรี
เตรี ย มฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พทำงรั ฐ ศำสตร์
หรือ เลือก
2454802 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

2
หน่วยกิต

2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
หรือเลือก
2454804 สหกิจศึกษา

เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
6(16สัปดาห์) หรือ เตรียมสหกิจศึกษา

0(45)
13

5(450)

รวม

5

หมายเหตุ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุ คเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
English Language Skill in Information Technology Age
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเกี่ย วกับ เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการสื บ ค้ น
เข้าถึง และประเมิน ข้ อ มูล ข่า วสารที่ นาเสนอผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ เป็ นนวั ตกรรมสมัย ใหม่ จ ากสื่ อ
ออนไลน์ประเภทต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการพัฒนาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษในงาน
อาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม และวิทยาการคอมพิวเตอร์
English skills in listening, speaking, reading, writing about information technology
in the field of search and access, and evaluating information through innovative modern
electronic media from various types of online media, and information technology to
develop English language skills in careers in engineering, agricultural, industrial and
computer science
0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิง ธุรกิจ
3(3-0-6)
English Skills for Government and Business Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานทางอาชีพและจาเป็นในการสื่ อสารทางธุร กิจ การบูรณาการให้
เข้ากับโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการติด ต่องานราชการและธุรกิจแบบต่า งๆ การดูแลลูกค้า ผู้มาเยือนและ
ผู้ร่วมงานใหม่ การนาเสนอข้อมูล เกี่ ยวกับ องค์ กรทั้ งภาครั ฐและเอกชน การให้คาแนะนาและปรึ กษา
การจดบันทึกรายงานและสรุปรายงานการประชุ มการใช้โทรศั พท์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์ แ ละ
การบริการ
English skills as a basis for further occupations and business communication,
integration of language structures used in contacting the government and business with
the care of customers, visitors and new colleagues, presentation of particular
organizations including government and private corporations, giving guidance and
suggestions, recording as well as taking the minutes of the meeting, telephoning, giving
product and service information
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0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ ออนไลน์
3(3-0-6)
English Language Skills through Online Learning
การสร้างแรงจูงใจในการเรียน ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ว ยตนเองในด้านการฟั ง พูด อ่าน
และเขียนผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในและนอกห้องเรียน การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ พกพา การ
ผ่านข้อความแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงวีดีโอบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
English learning motivation, Internet-based English language skills and
autonomous learning; Computer-mediated communication (CMC) and Mobile-assisted
language learning (MALL); text chat, multi-object orientation, forum and bulletin board,
video conferencing, telephone audio conferencing and learning English through online
courses
0080104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความหมายและความสาคัญ ของการสื่ อสาร ทักษะการรับและการส่ง สารอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
การสื่อสารด้วยการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ที่เหมาะสมกับสารประเภทต่างๆ
Meaning and significance of communication, the capability to receive and transmit
messages efficiently, and to communicate by listening, reading, speaking and writing,
appropriately to each type of message
0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Careers
ทักษะเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในด้ านการรั บสารและการส่ ง สาร ฝึกปฏิบัติและพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาไทย เพื่อการพัฒนาอาชีพในแวดวงราชการและธุรกิจ
Skills in using Thai language in receiving and transmitting messages, practicing and
developing Thai language skills for career development in the government and business
field
0080106 พลังภาษาไทยกับการสื่อ สารเชิงสุ นทรียภาพ
3(3-0-6)
Power of Thai Language and Aesthetic Communication
ความหมายและความสาคัญ ของพลั งภาษาไทยและสุนทรียภาพ กลวิธีการสร้างสรรค์แ ละการ
สื่อสาร ภาษาไทยที่มีความงาม แนวทางพิจารณาสุน ทรีย ภาพทางภาษาไทย ศึกษาบทประพัน ธ์ เ ชิ ง
สร้างสรรค์
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Meaning and significance of the power of Thai language and aesthetics, strategies
for creating and communicating aesthetic Thai language, ways to examine Thai language
aesthetics and creative writing to see language art
0080107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิ ตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese for Everyday Communication
สัทอักษรภาษาจีนกลาง การเขียนอักษรจีน เบื้ องต้น การอ่านออกเสีย งคาและประโยค การใช้
คาศัพท์ สานวนภาษา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพั ฒนาทัก ษะภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่านและ
เขียน ภาษาจีนและสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม เรียนรู้
และเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Chinese phonetics, writing basic Chinese alphabet, pronunciation of words and
sentences, vocabulary, idioms, using information technology for developing the
language, being able to listen, speak, read and write Chinese as well as communicate in
various in daily life, using language according to the social manner, learning and
understanding Chinese culture
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสัง คมดิ จิทัล
3(3-0-6)
Life Skills and Ethics in Digital Society
ทักษะในการเรียนรู้และเข้าใจชี วิตและคุ ณค่าทางวัฒ นธรรม เสริมสร้างทักษะการคิ ดเชิ งวิ พากษ์
การตัดสินทางจริยธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิตและชุมชนที่มีต่อการธารงและส่งเสริ มคุ ณค่าทางวั ฒนธรรม
การรู้เท่าทันประเด็นจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม
Skills for understanding life and cultural values, cultivation of critical thinking,
moral decisions, morals in way of life that contributes to the maintenance and
promotion of cultural values, ethical thinking in application of technological literacy,
ethics application for digital society
0020204 ชีวิตกับดนตรี
3(3-0-6)
Life and Music
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คุณค่าของวัฒนธรรมดนตรี ไทยและสากลในสัง คมไทย โดยแบ่งเป็นการ
เรียนรู้ถึงที่มา เรียนรู้ประเภทและวงดนตรี ดนตรีที่ใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่เกิ ดจนตาย
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การเลือกใช้วงดนตรีให้ถูกต้องและเหมาะสม เรียนรู้และฝึกทักษะการฟัง การคิด ความรู้สึก สมาธิ และ
ความเข้าใจในสุนทรีย ะของดนตรี เพื่อนาไปปรับใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ ตนเองและผู้อื่น ขัดเกลาจิต ใจ
และความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง การเรียนรู้ ด้านดนตรีเ พื่อ พั ฒนาตน เอง
และผู้อื่น
Fundamental knowledge of Thai and western music culture in Thai society
including the history of music, genres and bands. Music used toward way of life and
Thai society from its beginning to the present, Practicing listening skills, thinking skills,
mediation, and understanding of aesthetics in the study of music, refining our mind and
soul, including using technology to access music to develop oneself and others
0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต
3(3-0-6)
Performing Arts and Life
ความรู้ ความเข้ า ใจ ความส าคั ญ ประวั ติ ค วามเป็ นมา วิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบของการแสดง
นาฏศิ ล ป์ ค วามแตกต่ า งของศิ ล ปะการแสดงกั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุบั น เปรี ย บเทียบ
นาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์สากลได้ เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบทอดศิล ปะการแสดงวัฒนธรรมของไทยให้
คงอยู่สืบไป ฝึกทักษะพื้นฐานทางการแสดงที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
Knowledge and understanding about history, analysis of the composition of dance
performances, the differences of performing arts and society from past to present,
comparison of Thai dance with international dance, practicing basic visualization skills
that can be used in everyday life
0030201 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Art and Contemporary Culture
มนุษย์กับความงาม ความเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานศิล ปกรรม แนวคิด
และรูปแบบในงานศิล ปะ องค์ประกอบของงานศิ ลปะ ปฏิบัติงานศิลปะเพื่ อนามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
ดาเนินชีวิตประจาวันเสริมสร้างสมาธิ และปลูกฝังรสนิยมความงามทางสุนทรียะ
Humanity and beauty, understandings art and culture, the differences between
kinds of arts, concept and types of art composition, Application of art to encourage
mediation, art therapy, and aesthetic appreciation
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0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย
3(3-0-6)
Life and Photography
ความสาคัญของภาพถ่า ย การสื่อความหมายจากภาพถ่า ย การจัดวางองค์ ประกอบของภาพ
ลักษณะการถ่ ายภาพ การจัดแสง มุมกล้อง ขนาดของภาพ และสัดส่วนของภาพ รวมไปถึง การ สื่ อ
ความหมายและสุ น ทรี ยภาพของภาพให้เ หมาะสมกั บงานประเภทต่ างๆ ในมิ ติ ที่ แตกต่ างกัน อี กทั้ง
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
The importance of photography, processing in photographic interpretation,
photographic composition, photographic characteristics, lighting, camera angle,
photographic sizes and proportions including photographic interpretation and aesthetics
to suit various types of work in different dimensions, which can be used in daily life with
morality and ethics
0040203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ สุขภาวะที่ ดี
3(3-0-6)
Quality of Life Development for Well-being
ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบที่มีอิท ธิ พล
ต่อสุขภาพ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การสื่อสารและสร้างสัมพัน ธภาพ
ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต การบริหารเวลาและชีวิตอย่างมีคุณภาพ การสร้างสุขในวาระสุดท้ายของชีวิ ต
Meaning and significance of the quality of life, understanding oneself and others,
composition of health, and factors affecting health, health care and health promotion,
mental health and adjustment, communication and interrelationships, problem-solving
skills, effective time and life management, making peace of the end of life
0040206 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Information Literacy in the 21st Century
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ
แสวงหา การประเมิน การวิเคราะห์ และการใช้สารสนเทศจากสื่อแต่ละประเภทอย่างรู้เ ท่าทัน ถูกต้อง
และเป็นธรรม
Definitions and significance of information literacy; 2 1 st century learning skills in
seeking, evaluating, analyzing and using information from the media consciously,
precisely and ethically
0040207 สื่อบันเทิงเชิงพินิจ
3(3-0-6)
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Observing Entertainment
ความหมายและความสาคัญของสื่อบันเทิง บทบาทหน้าที่ของสื่อบันเทิง การศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์
วิพากษ์เบื้องต้น ในการใช้ภาษาไทยในสื่อบันเทิงประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับชีวิต
Meaning and significance of entertainment, the roles of entertainment media, the
study of analyzing and critique the use of language in various types of entertainment
and the relationship between entertainment and life
0050209 สันติปัญญาศึก ษา
3(3-0-6)
Intellectual Peace Education
ธรรมชาติของจิตมนุษย์ ความจริงของชีวิต ฝึกฝนความรู้สึกตื่นรู้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
จิตตภาวนา สุนทรียสนทนา การทางานศิลปะ โยคะ เป็นต้น จิตสานึกเดิมสู่จิตสานึกใหม่ที่เข้าถึง ความจริง
ความงามความดี ความเป็นอิสระ ความสุข และปัญญา เพื่อความเอื้ออาทรต่อ มนุษย์แ ละสรรพสิ่ ง การ
พัฒนาตนเองอย่างสมดุลสู่ความเป็นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ศึ กษาสาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง วิธีระงับ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีการสร้างสันติวิธีและสมานฉันท์ตามหลัก ศาสนา เน้นวิธีการเรียนรู้ที่นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สังคมโลกที่สันติ
The nature of the human spirit, the truth of life, practice feeling awake with the
activities, including mindfulness of mind dialogue, art works, yoga etc. The original
consciousness logging on to the new access consciousness, the truth, beauty, goodness,
happiness, independence and wisdom to generosity towards human beings and things.
Balancing of self-development to the complete human being, study on the causes and
problems of the conflict, to quell the conflict by peaceful means and to create a
peaceful way and solidarity according to religious doctrine, focusing on how learn to
lead to changes within ourselves deeply as well as connecting the live in harmony and
the world society of peace
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
0010304 การดาเนินชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
3(3-0-6)
Living the Philosophy of Sufficiency Economy
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ ต่ า งๆ (บุ ค คล ครอบครั ว ชุ มชน สั ง คม ประเทศ)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกั บชีวิ ตมนุ ษย์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงใน การ
ดาเนินชีวิต
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Principal of sufficiency economy philosophy. Sufficiency economic in various
Levels (individual, family, community, society, nation). Relationship between sufficiency
economy and living application of sufficiency economy philosophy in daily life
0010306 การบูรณาการทางการตลาดยุ คใหม่เพื่ อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Integration of Modern Marketing for Sustainability
การผสมผสาน แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด ด้านการบริหารจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค การใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การตระหนั ก ถึ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ พั ฒ นา ขี ด
ความสามารถในการทาธุรกิจยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Integration of theory of marketing, administration, and consumer behavior,
application electronic marketing, being aware of society and environment to develop
the ability to manage the age of digital business effectively
0010312 ธุรกิจและความเป็นผู้ ประกอบการรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Business and Modern Entrepreneur
แนวคิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ บทบาทและความสาคั ญของธุ รกิ จ ยุค ใหม่ การเตรีย มความพร้อม
สาหรับการเป็นผู้ประกอบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่ อ
สังคมในการดาเนินธุรกิจ
Concept of business in the administration, role and significance of modern
business, administration competency preparation for being an entrepreneur, business
feasibility analysis, ethics, social responsibility for leading a business
0030301 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ความเปลี่ยนแปลงของสัง คมไทยและสั ง คมโลก ที่ส่งผลกระทบต่ อการดาเนิ นชีวิ ตของมนุ ษ ย์ ใ น
แง่มุมต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ แนวทางการใช้ชีวิต อย่า งรู้เ ท่าทั น ความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต การเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกันกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุข
Changes in Thai and global society affecting the lifestyles of people in various
aspects including politics, economics, society and other aspects, ways for adapting to
change in the present and future, being a good citizen and coexistence with others
happily
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0030305 ชีวิตกับการเงิน
3(3-0-6)
Life and Finance
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บัญชีครัวเรือน การออมและการลงทุน ภูมิคุ้มกันทางการเงิ น
การประกันภัย สิทธิและหน้าที่ทางภาษีอากร
Planning of personal finance, household accounting, saving and investment,
financial immunity, insurance, rights and duties of taxation
0030308 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom, Technology and Innovation
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ ของภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมท้องถิ่น ปฏิบัติการ
สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
Meaning, importance, principles of local wisdom, technology and local innovation,
operating values of local wisdom, using technology in the design of local innovation
0030310 การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
ความหมายของการรู้ เ ท่า ทัน สื่ อ อิทธิพลของสื่ อที่ มีต่ อผู้ บริ โภค หลักการและแนวคิ ด ส า คั ญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรู้เ ท่ าทั นสื่ อ โดยจาแนกตามประเภทของสื่อ ได้ แ ก่ ภาพข่ าว โฆษณา รายการวิทยุ
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ ต โดยเน้นทาความเข้า ใจเกี่ย วกั บบริ บทของสื่ อต่ า งๆ
อาทิ อุ ต สาหกรรมสื่ อ เทคโนโลยี สื่ อ จิ ต วิ ท ยาการสร้า งสาร รู ป แบบและภาษาในสื่ อ ฝึ ก วิ เ คราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
The definition and meaning of media literacy, media influence to the audiences,
principle and important concept of media literacy by classification according to media
types such as newspapers, advertising, radio and television programs, movies, and
Internet media by focusing on understanding the context of various media such as the
media industry, media technology, psychology of substance creation, form and language
in the media, practice to analyze news in various media for media literacy
0040307 เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต
3(3-0-6)
Economics for Lifelong Learning
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้
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และปรั บ ตั ว ของมนุ ษ ย์ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ท าให้ เกิ ด มุ มมองที่ ห ลากหลาย เข้า
ใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
The changes of economy, society and technology affecting competencies in the
perception and adaptation of humanity, concepts of lifelong learning causing diverse
perspectives, comprehensible complexity of relationships, and creating new knowledge
of literacy changes
0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิก ส์
3(3-0-6)
Digital Economy and Electronic Commerce
หลักการและแนวคิดเชิงเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานห่วงโซ่อุปทาน แคตตาล็อก
อิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ คลังสินค้าออนไลน์ การชาระเงินออนไลน์ ตลาดกลางออนไลน์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการดาเนินชีวิตดิจิทัล
Principles and concepts of digital economy, e-Business, supply chain management,
e-Catalog, e-Commerce, online warehouses, e-Payment, e-Marketplace and applying
technology accord with lifestyles in the digital age
0060302 วัยใสใจสะอาด
3(3-0-6)
Youngsters with Good Heart
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่ วนรวม ความละอายและความไม่ ท นต่ อ
การทุจริต หน้าที่ของพลเมือ งและความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคมในการต่อ ต้านการทุจริ ต จิตสานึกต่อต้ า น
การทุจริต และทดแทนคุณแผ่นดิน
Distinction between personal interests and shared interests, embarrassment and
inadequacy of corruption, civic duty and social responsibility for fighting against
corruption, anti-corruption and the merit of the land
0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจาวั น
3(3-0-6)
Citizenship and Laws for Everyday Life
แนวความคิดและหลัก การพื้ นฐานของความเป็ นพลเมือ ง จิตสานึก สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ
จิตสาธารณะ สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน การปกป้องผลประโยชน์ สาธารณะ และกฎหมายที่เ กี่ ย วกั บ
ชีวิตประจาวัน
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Basic concept of citizenship, consciousness, rights, responsibilities, public
mindedness, participation, human rights, community rights, protection of public interest,
including knowledge of laws which is used in daily life
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
0010408 การพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิ ตด้ว ยกีฬาอิเล็ กทรอนิก ส์
3(3-0-6)
Living Skill Development using Electronic Sports
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ การเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์การวางแผน การ
จัดการทีม การวิเคราะห์รูปแบบการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ การ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกั บกีฬาอิ เล็ กทรอนิกส์ การเรียนรู้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์อย่า งรู้เ ท่าทัน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ การนาทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
Fundamental issues of electronic sports industries, learning techniques, strategies
of planning, team management, competition analysis, event management, user
experience design, various type of electronic sport careers, Learning electronic sports
wisely, ethics and professional issues, electronic sports skills which can apply to daily
life
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น
3(3-0-6)
The King’s Philosophy for Sustainable Development
ศาสตร์ พระราชากั บ เป้า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน หลั ก คิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ข องโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ การน้อมนาศาสตร์พระราชาไปประยุ กต์ ใช้เ พื่อ ให้เ กิดการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
ตามบริบทของชุ มชน สังคม รวมถึงการแก้ปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม ภัยพิบัติ ท าง
ธรรมชาติ แนวคิดเชิงระบบในการพั ฒนา แก้ไขปัญหา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่ ง ยื น บน
พื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดี
The King’s Philosophy for sustainable development, principles of scientific thinking
of the rally initiated projects, Applying the King’s Philosophy to the quality of life
development in the content of the community, Natural resources and environmental
management, Natural disasters, Systematic concepts in problem solving leading to
balanced and sustainable based on good environment
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0040405 การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค
3(3-0-6)
Sustainable Agriculture and Smart Consumption
กรอบแนวคิด ของเกษตรอิ นทรีย์ เกษตรทฤษฎี ใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตร
ธรรมชาติ การนาภูมิปัญญาทางการเกษตรมาปรับ ใช้กั บเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ต่อ ผู้ ผ ลิ ต
และผู้บริโภค ฉลาดเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภคเพื่อ สุ ข ภาพ
ที่ดี
The concept of organic agriculture, new theory agriculture, integrated farming,
agroforestry farming, natural farming, integrating farming wisdom by applying the new
technology to produce food which are safe for producer and consumer, choosing food
wisely for nutritive value, safety and good health
0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ
3(3-0-6)
Health Promotion and Sexual Well-being
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ องค์ ป ระกอบและปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ
สุขภาพจิต การจัดการความเครีย ด กิจกรรมทางกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ ยาและสารเสพติด การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุขภาวะทางเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ การวางแผนครอบครัว
และการคุมกาเนิด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหา ความเชื่อ และค่านิยม
ของสังคมไทยที่ส่งผลต่อเรื่องเพศศึก ษา
Concept of health, composition of health and factors affecting health, health
promotion, mental health, stress management, physical activity, nutrition for health,
drug narcotic, first aid, sexual Well-Weing, growth and sexual development, family
planning and contraception, premature pregnancy, sexually transmitted diseases, sexual
problems, beliefs, and values in Thai society which influence sexuality education
0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย นรู้
3(3-0-6)
Information Technology for Learning
ความรู้เบื้องต้น เกี่ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรและกระบวนการ ข้อมู ล
และสารสนเทศ ระบบเครื อข่ ายและอิ น เทอร์เ น็ ต บริ ก ารออนไลน์แ ละสัง คมออนไลน์ บริ ก ารแบบ
คลาวด์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ า
วัน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิว เตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์เพื่อสนับสนุนระบบสานักงานยุคดิจิทัล
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Introduction to computers, hardware, software, personnel and processes, data and
information, network and internet, online and social networking, cloud service, internet
of things, big data management technology, artificial intelligence in daily life, computer
system security, intellectual property, use of equipment and application software to
support the digital age office system
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Thinking and Problem Solving
ความหมายของการคิ ด ทักษะการคิดและลัก ษณะการคิด การพัฒนากระบวนการคิด รู ป แบบ
ต่างๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิพากษ์ กระบวนการให้
เหตุผล คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตั ดสินใจ
Meaning of thinking, thinking skills and divergent thinking, development of process
thinking such as analytical thinking, synthetic thinking, creative thinking and critical
thinking. Processes of logical reasoning, mathematics for daily life, data manipulation
and data analysis for decision making
0050403 การคิดเชิงระบบ
3(3-0-6)
Systematic Thinking
การคิดและการให้เหตุผล กระบวนการคิดเชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบโดยแผนภูมิควา มคิ ด
ผังก้างปลา แผนภูมิพาเรโต วงจรเดมิงหรือวงจรชูฮาร์ต การประยุกต์การคิดเชิงระบบในการดารงชี วิ ต
ร่ ว มกั บ การคิ ด ประเภทอื่ น ๆ ได้ แ ก่ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์
Thinking and reasoning, processes of systematic thinking, systematic thinking
technique by mind maps, fishbone diagrams, Pareto charts, Deming or Shewhart cycles,
application of systematic thinking for life combining with other kinds of thinking such as
synthesis thinking, creative thinking and critical thinking
0050404 คณิตศาสตร์เพื่อพั ฒนาทั ก ษะการคิ ด
3(3-0-6)
Mathematics for Improving Thinking Skills
การฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ย วกับทั กษะการแก้ปัญ หา ทักษะการให้เหตุ ผ ล
และตรรกศาสตร์ ทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิต ศาสตร์ใน งาน
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อาชีพ การสื่อความหมายทางคณิต ศาสตร์แ ละการนาเสนอ เกมที่ฝึกทักษะการคิด โดยใช้ห ลัก การทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
Skills training and mathematical processes regarding problem solving skills,
reasoning skills, skills of connecting mathematical knowledge to career, mathematical
expression and presentation and games based on basic mathematics
0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมู ลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
Big Data Management Technology
ความหมายและความสาคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดการข้อมู ล
เครื่องมือและกระบวนการในการรวบรวมข้ อ มูล เทคโนโลยีในการจั ดเก็บ ข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการข้อ มูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้การจัดการข้ อ มู ล
ขนาดใหญ่กับอาชีพต่างๆ
Definition and importance of big data, ethics in data management, tools and
processes of big data gathering, storage technology, data analysis and package software
for big data managing, applications of big data in a variety of careers
0070407 สื่อดิจิทัลเพื่อการดารงชีวิ ตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Digital Media for Modern Living
ความส าคั ญ ของเนื้ อ หาดิ จิทั ล คุ ณลั ก ษณะที่ ดี ข องเนื้ อ หาดิ จิ ทั ล กระบวนการสร้า งและการ
เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ การนาไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบธุร กิจ และการดารงชีวิ ตในสัง คม การประเมินคุ ณค่า และความถูก ต้ อ งของ
เนื้อหาดิจิทัล ข้อปฏิบัติที่ดีในการใช้งานสื่อดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล
The importance of digital content, good features of digital content, the process of
creating and disseminating text, images, audio and video and news via online, channels
Media literacy, implementation of business operations and living in society, assessing
the value and accuracy of digital content, good practice in using digital media and law
and ethic related to digital media
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน
2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้น ฐาน
3(2-2-5)
Basic English Reading
การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น เช่น การอ่านแบบคร่าวๆ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่าน
อย่างรวดเร็วเพื่อจับใจความ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ
การหาหัวเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่องและหาข้อมูล เฉพาะ การหาคาอ้างอิง รวมทั้งการ
วิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจาวันและหนังสืออ่านนอกเวลา
Reading by using basic reading strategies such as skimming, scanning and speed
reading, using English-Thai and English-English dictionaries, finding references, also,
analyzing text organization through authentic materials used in everyday life and eternal
reading
2313612 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทางาน การเขียนเอกสารข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัคร งาน
การพูดบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็น การอ่านประกาศและบทอ่านเกี่ ยวกับงาน การเชื้อเชิ ญ
และนัดหมาย การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย และการตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Communicative English for work, writing a resume, describing and exchanging of
ideas, reading notifications and work related texts, invitations, appointments, writing
office memos, writing and responding to business letters
2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ลักษณะทั่วไปของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กั บศาสตร์ อื่นๆ ขอบข่าย
วิธีการศึกษารัฐศาสตร์ ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมื อง รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมื อ ง
วัฒนธรรมทางการเมือง การขัดเกลาทางสังคม ทิศทางการศึกษารัฐศาสตร์ในอนาคต
Basic characteristics of Political Science, evolution of relations between Political
Science and other sciences, scope of Political Science studies, political philosophy and
ideology, forms of government, political institutions, political culture, socialization,
future trend of Political Science studies
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2451102 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
การกาเนิดรัฐไทย พัฒนาการทางการเมื องและการปกครองของไทย โครงสร้างการเมือ งและ
การปกครองไทย ปั จ จัย แวดล้ อ มที่ส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะของการเมื อ งการปกครองไทย มโนทั ศ น์ทาง
การเมื อ งที่ มีบ ทบาทส าคั ญ ในการหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการปกครองของไทย
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย
The origin of Thai state, evolution of Thai politics and government, Thai political
and governmental structure, surrounded factors which affect the characteristic of Thai
politics and government, political perception which formed Thai political and
governmental culture, development of Thai democracy
2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Politics and Public Policy
แนวคิดทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ มิติทางการเมืองในกระบวนการนโยบายสาธาร ณะ
ความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจ อุ ด มการณ์ แ ละตั ว แบบทางการเมื อ งในการก าหนดนโยบาย การวิ พากษ์
นโยบายสาธารณะกั บการวิ เ คราะห์ วาทกรรมการพั ฒนา โครงสร้างทางการเมื องและผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
Political concepts and public policies, political dimensions in the policy process,
power relations, ideology and political model in policy formulation, Public Policy
criticism and analysis of development discourse, political structure and impact of Public
Policy on the economy, politics, society and culture
2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่ า ง
รัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย นโยบายสาธารณะ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การจัดการองค์การภาครัฐ และการ
บริหารการพัฒนา
Definition, concepts, theories and evolution of Public Administration, relationship
between Public Administration and another science, scope of Public Administration
composed of public policy, human resources management, public finance and budgeting
administration, public organization management, development administration
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2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Strategy of Public Sector
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ความสาคัญของยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อ ม
เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์ภาครัฐ การจัดการยุทธศาสตร์ภาครัฐ การ
ประเมินผลและควบคุ มยุทธศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษา ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ มี
ความโดดเด่น
The concepts and theories of strategy, the importance of strategy, environmental
analysis for strategic formulation, strategy formulation process in public sector, strategic
management in public sector, strategic evaluation and control in public sector, case
studies of outstanding strategy of public and private sectors
2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Governance
แนวคิดเกี่ยวกับหลัก การปกครองประเทศ ปกครองท้องถิ่น และการจัดการปกครองท้ อ งถิ่ น
สมัยใหม่ พัฒนาการ รูปแบบ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล
การเงิน การคลัง การกากับดูแลและตรวจสอบการทางานขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ไทยตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบการบริห ารราชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในรู ป แบบต่ างๆ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปกครองท้ อ งถิ่ น
ไทยสู่กระบวนทัศน์การจัดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่
Concepts of principles governing the country , local government and new local
government, development, form, structure, authority, management of the organization,
personal administration, financial, corporate governance of Thai Local Government by
Laws. As well as to study problems and suggestion for development to Thai Local
Government to new paradigms in local governance
2452501 ข้อบังคับทางการปกครองสาหรั บนักรั ฐศาสตร์
3(3-0-6)
Administrative Regulations for Political Scientists
ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หลัก
นิ ติ รั ฐ ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยการกระท าทางปกครอง การจัด ระเบี ยบการบริ หารราชการแผ่น ดิ น หลั กการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง คาสั่งทางปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สัญญา
ทางปกครอง บริการสาธารณะ ความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ การใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในงานทางด้านกฎหมาย
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Definition and development of Public Law, introduction to Administrative Law,
principle of Legal State, theory of Administrative Acts, organization on governmental
administration, principles of governmental administration, Administrative Order,
procedure of Administrative Acts, Administrative Contract, public service, liability for
wrongful acts of the officer, facilitation in official permission granting
2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
3(2-2-5)
Practical Statute for Civil Servants
แนวคิดทฤษฎีระบบราชการ โครงสร้างระบบราชการไทย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่ส่ง ผลต่ อ
ระบบราชการไทย กฎหมายการบริหารราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ระเบียบงาน
สารบรรณ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
Concept and theory of Civil Service, structure of Thai Civil Service system,
influence of surrounded factors which affect Thai Civil Service system, administrative
law for central, regional and local government, secretarial statute, statute for Civil
Servants
2453101 จริยธรรมสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics for Political Scientists
ความหมาย แนวคิด หลักการของจริยศาสตร์ จริยธรรมที่สาคัญและจาเป็นสาหรับนั กรัฐ ศาสตร์
มาตรฐานทางจริย ธรรม ธรรมภิ บาล น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ หาร อภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาในเรื่อง
จริยธรรม
Definition, concept and principle of ethics, importance of ethics, the important
and necessary ethics for political scientists, ethical standards and good governance
applied to administrative ethics in the Public Sector, discuss case studies of ethics
2453601 สถิติสาหรับการวิจัยทางรั ฐศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Political Science Research
พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติที่ใช้สาหรั บการวิจั ยทางรั ฐศาสตร์ สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิ งที่ ใช้ใน การ
วิจัยทางรัฐศาสตร์ สถิติสาหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พื่อ การ
วิเคราะห์ข้อมูล
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The basic of statistics for Political Science research, descriptive and inferential
statistics using for Political Science research, statistics for testing research hypotheses,
using computer programs for data analysis
2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Political Science
แนวคิดการวิจัยเชิงปริ มาณและเชิ ง คุณภาพ ขั้นตอนกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิด เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย การลงมือปฏิบัติทาวิจัย ตามระเบียบวิธีวิ จัยเชิง ปริ มาณ
หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
Concepts of quantitative and qualitative research, steps of the research process,
research problem formulation, variables, conceptual framework, research instrument ,
data collection, data analysis, conclusion and discussion, research ethics, research
practice according to quantitative or qualitative research methodology
2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรั ฐศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Political Science
การร่วมกันตั้งข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทางการเมือ งการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
และการปกครองท้องถิ่น การหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาความรู้ ท าง
การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และการปกครองท้องถิ่น ดาเนินการจัดสัมมนาในห้องเรี ย น
รวมจัดสัมมนาในห้องประชุม หรือ ในชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม โดยอยู่ในการกากับ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน
participatory discussion on issue or argument in politics and government, Public
Administration and Local Government, find the conclusions and solutions to problems
or develop the knowledge of politics and government, Public Administration and Local
Government, conduct seminars in the classroom in the meeting room or in the
community as appropriate by the supervision of the instructor
2461102 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Principles of Jurisprudence
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสาคัญ การจัดทา การใช้ การ
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ยกเลิก และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น
Study of meaning, type, importance, creating, using and cancellation of law. The
principles under the Civil and Commercial Code, Criminal Law Code, and the basic Civil
Procedure Code and Criminal Procedure Code
4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
Computer for Career
โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ ชุ ด
สานักงาน ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ด โปรเซสเซอร์
Computer for Career Structure and how to use the software that in use in the
office and database electronics worksheet and word processer
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
2451104 ปรัชญาและทฤษฎีการเมื องเบื้ องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Political Philosophy and Theory
ความหมายและหลั ก การ พื้ น ฐาน ของปรั ช ญา การเมื อ ง ธรรมชาติ ข องการเมื อ ง แล ะรั ฐ
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ งกั บ ชีวิ ต มนุ ษ ย์ ตั ว แบบการเมื อ งในอุ ด มคติ แนวคิ ด และทฤษฎีทาง
การเมืองเบื้องต้นของนักคิดยุคก่อนสมัยใหม่ สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่
Definition and basic principles of political philosophy, the characteristic of politics
and state, the relation between politics and human life, political ideal type, basic
political concepts and theories by the pre-modern, modern and post-modern thinkers
2452101 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Interest Groups, Political Parties and Elections
ความหมาย ลักษณะ หน้าที่ บทบาท และพฤติกรรมของกลุ่ มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน พรรค
การเมือง และการเลือกตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และพรรคการเมือง กับ
การเลือกตั้ง ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
Definition, characteristics, duties, roles and behavior of Interest Groups, Pressure
Groups, Political Parties and elections, relations between Interest Groups, Pressure
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Groups and Political Parties in the election, social and cultural factors which affect
electoral behavior
2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
วิ วั ฒ นาการของรั ฐธรรมนู ญ ความหมายและประเภทของรัฐ ธรรมนู ญ ทฤษฎี ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ
รัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรั ฐ และอานาจรั ฐ รูปแบบของรัฐ ธรรมนูญ อานาจอธิปไตยและหลั ก การ
แบ่งแยกอานาจและถ่วงดุลอานาจ แนวคิดเกี่ยวกับสิท ธิและเสรีภาพ หลักประกันในการคุ้มครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชน หลักประชาธิปไตย หลักนิติธรรม กระบวนการทางการเมื องของสถาบั น
การเมืองต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับสิทธิและเสรีภาพของบุค คลตามรัฐธรรมนูญ
Evolution of constitution, definition and category of constitution, general theories
of constitution, theories of state and the state power, constitutional forms, sovereignty
and principle of Separation of Power and Balance of Power, concept of rights and
liberties, guarantee for people’s rights and liberties protection, democratic principles,
Rule of Law, political procedure of political institutions, relations between political
institutions and personal rights and liberties according to the constitution
2453102 การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Communication
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื่ อสารทางการเมื อง บทบาทของสื่อ มวลชนในทางการ เมื อ ง
การสร้างภาพลัก ษณ์ ทางการเมื อ ง การสื่อสารทางการเมื อ งเชิ ง สัญ ลั กษณ์ สิทธิและเสรีภาพในการ
สื่ อ สารทางการเมื องของประชาชน ประเด็ นต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ การเมื องและเทคโนโลยี สมั ย ใหม่ การ
สื่อสารทางการเมืองในระดับชุมชนท้องถิ่น
Concept, theory and political communication process, role of the mass media in
politics, political image production, symbolic political communication, people’s rights
and liberties on political communication, the issues of modern politics and technology,
political communication in local community scale
2453103 ประชาธิปไตยศึกษา
3(3-0-6)
Democracy Study
ความหมาย ความเป็ น มา แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่าง
ประชาธิปไตยกับแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม ปัญหาของประชาธิป -
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ไตย การพัฒนาประชาธิปไตย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของประชาธิปไตยในอนาคต
Definitions, evolution, concepts and theories of democracy, relations between
democracy and concept of rights, liberties, equalities and participation, democratic
problems, democracy development, democratic transformations in the future
2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
3(3-0-6)
New Social Movement
ความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ และรูปแบบในการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแนวใหม่ ที่นาไปสู่ความสาเร็จและความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมและการเมือ ง ทั้ง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแนวเก่าและแนวใหม่
Definitions, characteristics, significance and strategies of the New Social Movement
that led to the success and failure in social and political change by old and new
movements
2453105 โลกาภิวัตน์ทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Globalization
ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ จักรวรรดินิยมและลัทธิอาณานิ ค ม สมั ย ใหม่ นิ ย มและตะวั น ตกนิย ม ประชาธิ ป ไตยภิ วัต น์ ลั ท ธิ เ สรีนิ ยมใหม่ ลั ท ธิ ห ลั ง อาณานิคม
บูรพาภิวัตน์ ชาตินิยมใหม่และภูมิภาคนิ ยม ท้องถิ่นนิยมและชุมชนนิย ม การก่อการร้าย การเมืองของ
เทคโนโลยีในรัฐแบบหยั่งรากลึก
Definition, development, concepts, and theories of globalization, imperialism and
colonialism, modernization and westernization, democratization, neo-liberalism, postcolonialism, orientalism, neo-nationalism and regionalism, localism and communitarianism, terrorism, politics of technology in the deep state
2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
วิวัฒนาการ แนวคิด และวิธีการศึกษาการเมื องการปกครองเปรี ยบเทียบ ประเด็นสาคัญต่าง ๆ
ในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Evolution, concept and methodology of Comparative Politics and Government
studies, the issues of Comparative Politics and Government studies
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2454101 นิเวศวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
Political Ecology
ความหมายและแนวคิด นิเ วศวิทยาการเมือ ง นิเวศวิทยาการเมื องในบริบ ทโลกและในปร ะเทศ
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กั บธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจการเมือ งที่ มีผลต่อ การเปลี่ ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกั บการพัฒ นาที่ยั่ งยื น ความยั่งยืนทางนิเ วศกับ ความเป็นธรร มทาง
สังคม การเมืองสีเ ขีย วกับ ขบวนการเคลื่ อนไหวทางด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการพั ฒนาเชิง นิเ วศใน
อนาคต
Definition and concepts of political ecology, political ecology in the context of the
world and Thailand, the relation between human and nature, political economic system
that affect environmental change, cultural ecology and sustainable development,
ecological sustainability and social justice, green politics and environmental
movements, future eco-development guidelines
2454102 การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค
3(3-0-6)
Equity Politics
ระบบการจัดสรรประโยชน์ และคุ ณค่า แนวคิดว่าด้วยความเหลื่ อมล้าทางสัง คม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ประเด็นความเหลื่อมล้าต่าง ๆ ในสังคม
Benefit and value allocation system, concept of social, economic and political
inequality, the issues of inequality in the society
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมื อง
3(3-0-6)
Rurality and Urbanization
ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือ ง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมชนบทเป็ นสั งคมเมื อง การย้ายถิ่น การผังเมือง ปัญหาของกระบวนการเป็ นเมือ งแบบเอก
นคร และการแก้ ไ ขปั ญ หาของสั ง คมชนบทและสั ง คมเมื อ ง ผลกระทบและแนวโน้ มของกา ร
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
Definition of rural and urban communities Characteristics of rural and urban
society The change of rural society into urban society, migration, town planning. The
problem of the urbanization is Primate City. And the solution of rural and urban society
problems Impact and trends of changes in Thai society
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3(3-0-6)
2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้ องถิ่น
Political Economy of Locality
แนวคิ ด พื้ น ฐาน วิ ธี วิ ท ยาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ องถิ่น
พัฒนาการและการก่ อรู ปของชนชั้นนาที่ มีอานาจทางเศรษฐกิจ และการเมือ งในท้ องถิ่น โครงสร้ า ง
อ านาจท้ อ งถิ่ น กระบวนการสะสมทุ น ทางเศรษฐกิจ พฤติ ก รรมทางการเมื อ งของชนชั้น น าและ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในท้องถิ่น การกระจายอานาจและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไทยในอนาคต
Basic concepts, the study of political economy method focusing on local
histories, development and formation of the elite with local economic and political
power, local power structure, economic capital accumulation process, political
behavior of the local elites and power relations, decentralization and the approach of
local development in the future
2452403 การจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น และการเขีย นโครงการ
3(2-2-5)
Local Development Planning and Project Writing
แนวคิดและหลักการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและบริบทของท้องถิ่น การจัดทาแผน การนาแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล องค์ประกอบและ
ประเภทของการเขียนโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ
Concepts and principles of planning, local development planning process, the
analysis of the problems and local contexts, planning formulation, planning
implementation, evaluation, elements and types of project writing, project writing
technique
3(3-0-6)
2453401 การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้ องถิ่น
Citizens Participation in Local Government
แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในการปกครองท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้อ งถิ่น ช่องทางและ
บทบาทของพลเมืองในการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น
Concepts and theories of citizen participation in local management, level of
citizen participation in local management, factors affecting citizen participation in local
management, channel and role of citizen in participation, participation encouragement
of citizen in local government
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3(3-0-6)
2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Local Innovation and Change Management
แนวคิดเกี่ยวกับ นวั ตกรรมท้อ งถิ่ นและการจั ด การการเปลี่ย นแปลง เทคนิคและกระบวนการ
จัดการนวัตกรรมท้องถิ่นและการจัด การการเปลี่ ยนแปลง นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่ นและการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัต กรรมท้ อ งถิ่ น
และการจัดการการเปลี่ยนแปลงจากกรณีศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรต้นแบบ
Concepts of Local Innovation and Change Management, techniques and
processes for innovation and change management, innovation to local administration
and operation base on mission of Local government, factors affecting local innovation
and change management, case studies of local innovation best practice organization
3(3-0-6)
2453403 การวัดและการจัดการผลการดาเนินงาน
Performance Measurement and Management
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การวั ด ผลการด าเนิ น งาน หลั ก การและกระบวนการวั ด ผลการ
ดาเนินงาน แนวคิดและหลักการจัดการผลการดาเนินงาน ประโยชน์และความสาคัญ ของการจัด การ
ผลการด าเนิน งาน กระบวนการจั ด การผลการด าเนิน งาน อภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาการจัด การผลการ
ดาเนินงานของการปกครองท้องถิ่น
Concepts and theories of performance measurement, principles and process of
performance measurement, concepts and principles of performance management,
benefits and importance of performance management, performance management
process, the case study of performance management in local government
3(2-2-5)
2453404 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
Local Development According to The King’s Science
ปรัชญา แนวความคิด และหลักการสาคั ญของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่ อการบริ หารการ
พัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบการพัฒนา กระบวนการและวิ ธีการดาเนินงานพั ฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา แนวโน้มของการพัฒนา ปัญหา และแนวทางแก้ไข จากกรณีศึกษาโครงการในพระราชด าริ
และกรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
Philosophy, concepts and important principles of the Sufficiency Economy
Philosophy for local development management. Development elements Local
development process and methods according to the king's science Trends of problem
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development and solutions From the case study of the royal project And the case
study of the model of local development in accordance with the sufficiency economy
philosophy
2453405 การจัดการการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและทฤษฎีการคลัง การคลังระดับท้องถิ่น กระบวนการการ
คลังภาคปฏิบัติและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัด การการคลังท้อ งถิ่น การบริหารที่ดีสาหรับการ
จัดการการคลังท้องถิ่น
Definition, importance, principles and theories of local fiscal, fiscal process in
practice and technological applications to local fiscal management, good governance
for local fiscal management
2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่ น
3(2-2-5)
Local Diversity Management
ความหมายและ ขอบข่ายของการจัดการความหลากหลาย ความหลากหลายประกอบด้ ว ย
ทุนทางสังคม กลุ่มเครือข่าย สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศและทรัพยากรท้ องถิ่น แนวคิด
และแนวทาง การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น
Definition and scope of local diversity management, local diversity composed
of social capital diversity, network group, social institution, community culture,
ecological systems and local resources, models or approach of local diversity
management
2454402 การบริหารสานักงานสาหรับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Office Management for Local Administration Organization
ความหมายและขอบข่า ยของงานสานั กงาน การจัดการสานักงาน งานสารบรรณ งานธุรการ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ย วกับ งานสานั กงาน การบันทึกการประชุม การจัดทารายงาน การเขียนหนัง สื อ
ราชการ การใช้อุปกรณ์สานักงาน
Definition and scope of office work, office management, paper work, general
affairs, rules relating to office work, meeting recording, report writing, official letter
writing, using office equipment and facilities
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แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
New Public Management
แนวคิด และ ทฤษฎี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เปรียบเทียบการบริหารงานภาครั ฐในกระบวน
ทัศน์เก่ากับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ แนวทางการจัดการภาครั ฐ แน ว
ใหม่ กรณีศึกษา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของไทยและต่างประเทศ
Concepts and theories of new public management, comparison of public
administration in the old paradigm with new public management, public management
reform, new public management approach, case study of new public management in
Thailand and abroad
2452302 องค์การและการจัดองค์การภาครั ฐ
3(3-0-6)
Organization and Public Organization Management
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การภาครั ฐ ความหมาย ขอบข่ายและความสาคั ญขององค์ ก าร
ภาครัฐ การจัดองค์การภาครัฐ วัฒนธรรมองค์การภาครัฐ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลการดาเนิ นงาน ของ
องค์การภาครัฐ
Concepts and theories of public organization, Meaning scope and importance of
public organizations, public organization management, public organizational culture,
factors affecting public organizational performance
2452303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่สาหรับหน่วยงานภาครั ฐ
3(3-0-6)
Modern Management Technique for Public Sectors
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกั บการจั ดการสมัย ใหม่ เทคนิคการจัด การสมั ยใหม่ เช่น การจัดการ
สมรรถนะองค์ ก าร การจัด การความเสี่ ยง การจัด การเชิ งกลยุท ธ์ การจัด การการตลาดภาครัฐ การ
จัดการสานักงานอิ เล็ กทรอนิก ส์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัด การ การจัดการองค์ก ารเสมื อน จริ ง
และ เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ เป็นต้น กรณีศึกษา หน่วยงานภาครั ฐ
หรือเอกชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการสมัยใหม่
Concepts and theories of modern management, modern management technique
such as organizational capabilities management, risk management, strategic
management, government marketing management, e-Office management, information
technology for management, virtual organization management, and the Malcolm Baldrige
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National Quality Award criteria, etc., a case study of public or private agencies that are
outstanding in modern management
2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครั ฐ
3(3-0-6)
Human Resource Management in Public Sector
ความเป็นมาและแนวคิ ดการจั ดการทรั พยากรมนุษ ย์ การวางแผนกาลังคน การกาหนดงานและ
ตาแหน่ง การกาหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง าน การเลื่ อนต าแหน่ ง การปรั บเปลี่ ยนหมุ นเวี ยนงาน การโยกย้ าย การเสริ มสร้างขวัญ
กาลังใจ การธารงรักษา ระเบียบวินัย การออกจากราชการ และการพ้นสภาพการทางาน
The evolution and concepts of human resource management, manpower planning,
Job and position assignment, determination of salary and compensation, recruitment,
human resource development, performance evaluation, promotion, job rotation,
migration, moral promotion, maintenance, discipline, retirement and working leave
2453302 การบริหารการเงินการคลัง
3(3-0-6)
Financial and Fiscal Administration
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกั บการบริหารการเงิน และการคลัง ภาครั ฐ ระบบการเงินและการ คลั ง
นโยบายทางเศรษฐกิ จ นโยบายการคลั ง ระบบภาษี อ ากร รายรั บ รายจ่ า ยของรั ฐ หนี้ ส าธารณะ
กระบวนการงบประมาณ
Concepts and theories of public financial and fiscal administration, public financial
and fiscal system, economic policy, fiscal policy, taxation system, revenue, public
expenditure, public debt, public budgeting process
2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ
กาหนดนโยบาย กระบวนการนานโยบายไปปฏิบั ติ กระบวนการประเมิ นผลนโยบาย แนวคิด และ
หลักการของการวางแผน กระบวนการวางแผน และการเขียนโครงการ
Concepts and theories of public policy, the policy process, process of policy
formulation, process of policy implementation, process of policy evaluation, concepts
and principles of planning, process of planning, project writing
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2453304 การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ
3(3-0-6)
Development Administration and Bureaucratic Reform
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา มิติต่างๆ
ของการบริหารการพัฒนา แนวโน้มในการพัฒนาประเทศตามยุท ธศาสตร์ชาติ การปฏิรูประบบราชการ
และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
Concepts and theories of development administration, the evolution of
administration, various dimensions of development administration, trends in national
development according to national strategy, bureaucratic reform and the factors that
affect the country development
2453305 การวิเคราะห์โครงการและการบริห ารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Management
แนวคิด ความหมายของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ กระบวนการ
และวงจรโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ (traditional/Pert/CPM/Log frame) การบริหารโครงการ
โครงสร้างโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ เครื่องมือและการกากับตรวจสอบโครงการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
Concepts and meaning of project, relationship between policy plan and project,
process and cycle of project, project writing techniques (traditional/Pert/CPM/Log frame),
project management, project structure, roles and duties of project manager, tools and
monitoring of project to achieve goals
2454301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครั ฐ
3(3-0-6)
Strategic Management in Public Sector
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ การวิเคราะห์
SWOT การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ขององค์ กร การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุท ธ์
ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและการประเมิน ผลกลยุท ธ์ กรณีศึกษาองค์ก รภาครัฐ หรื อเอกชนที่ ปร ะสบ
ความสาเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเชิงกลยุ ทธ์
Concepts of strategic management process of strategic management in public
sector, organizational environment analysis by SWOT analysis, determining the vision,
mission and objectives of the organization, strategy formulation, strategy implementation
and strategy evaluation and control, a case study of public or private sector that is
successful and outstanding in strategic management
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2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อ การจั ดการภาครั ฐ
3(3-0-6)
Public Management Information System
ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการภาครัฐ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบจัดทารายงานสาหรับการจั ดการ ระบบสนับสนุนการตัด สินใจ ระบบสารสนเทศสาหรั บ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสานักงานภาครัฐ จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
Definition, composition, role of management information system, transaction
processing system, management report system, decision supporting system, executive
information system, office information system for public sector, computer ethics, and
safety
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
3(3-0-6)
Politics and Government of the Great Power Countries
รู ป แบบการเมื อ งการปกครองของประเทศมหาอ านาจ ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ มประเทศ
มหาอานาจ การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจที่มีผลต่อ ประเทศไทย
Forms of politics and government of the great power countries, relations between
the great power countries, politics and government of the great power countries which
affect Thailand
2452104 การพัฒนาการเมือง
3(3-0-6)
Political Development
หลักการ ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ มีความทันสมั ย วัฒนธรรมทางการเมือ ง การมีส่วนร่วมทางการเมื อ ง
การสร้างและการพัฒนาสถาบันทางการเมือง
Definition, concepts and theories of political development, economic, social and
political changes to modernization, political culture, political participation, construction
and development of political institutions
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2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
Life Planning and Career
แนวคิดเกี่ยวกั บการวางแผนชี วิต เทคนิคและวิ ธี การวางแผนชีวิ ต การค้นหาสิ่งที่ใ ช่ใ นตั ว เอง
ความคิดเพื่อความสาเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการ
เป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพที่โดดเด่น
Concept of life planning, techniques and procedures for life planning, finding the
passion in yourself, successful mindset, money four sides, four types of work, financial
planning, savings, investment and entrepreneurship, a case studies of successful people
with outstanding careers
2453107 ชีวิตกับการเมือง
3(3-0-6)
Life and Politics
ความหมายและความสาคัญของการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตกับการเมือง
Definition and significance of politics, the relation between living and politics
2453108 การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Conflicts Management
ความหมายและประเภทของความขั ดแย้ งทางการเมื อง ธรรมชาติและขอบข่ายของความขั ด แย้ ง
ทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการของการจั ดการความขัด แย้ง ทางการเมื องโดยสันติ วิธี ทักษะการ
เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการเมือ ง การทาประชาพิจารณ์
Definition and type of political conflicts, nature and scope of political conflicts,
format and process of Political Conflicts Management by the peaceful means, negotiation
and mediation skill, public hearing
2453109 การเมืองกับอาเซียน
3(3-0-6)
Politics and the ASEAN Community
แนวคิดเกี่ยวกับ ภู มิภ าคนิย มและสถาบันระหว่างประเทศ พัฒนาการและกลไกการทางาน ของ
อาเซียน ความร่วมมื อทางการเมื อง เศรษฐกิจ สังคมและวั ฒนธรรมภายในอาเซี ยน และบทบาทของ
อาเซียนในเวทีโลก
Concept of regionalism and International Institution, evolution and aptitude of the
ASEAN community, politics, economic, social and culture cooperation in the ASEAN
community, role of the ASEAN community in global politics
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2453110 การเขียนและการค้นคว้าทางรั ฐศาสตร์
3 (2-2-5)
Writing and Inquiry in Political Science
ทักษะพื้นฐานการคิด การเขียน และการอ่านงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ วิธีการค้นคว้าในห้องสมุ ด
การทารายงาน การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
Basic skills of thinking, writing and reading on academic work in political science,
library research methods, report writing, writing the references and bibliographies
2453111 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครั ฐ
3(3-0-6)
Good Governance in Public Administration
ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกั บหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิ บ าล
ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ ส่ง ผลต่อ ความสาเร็ จในการนา ธรรมาภิ บาลไปใช้ในองค์ กรภาครัฐ ต่า งๆ ปัญหาและ
อุ ป สรรคในการประยุ กต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานด้ านต่ างๆของภาครั ฐ การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ
Introduction to the principles of good governance in public administration, the
concept of good governance, indicators and factors which affect the success of applying
good governance in various public sectors, problems and challenges of implementing
good governance in public administration, the assessment of morality and transparency
in the operation of public sectors
2454103 ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geopolitics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภู มิรัฐ ศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีด้านภูมิ รัฐ ศาสตร์ ทั้งแบบดั้ งเดิ มและร่ ว ม
สมัย แนวคิดการเมือ งเชิ ง พื้ นที่ ปัจจัยทางภูมิ รัฐ ศาสตร์ ที่ มีผลต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์โดยใช้อาณาบริเวณและพื้นที่เป็นตัว ตั้งในการแข่งขัน เพื่อ อานาจของประเทศ
Basic knowledge of geopolitics, traditional and contemporary geopolitical concepts
and theories, spatial political concepts, geopolitical factors which affect state security,
strategic planning using the area as a strength to compete for the power of the country
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2454104 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์
3(3-0-6)
Critical Political Science
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีวิพากษ์ของสานั กคิ ดต่างๆ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมและกลุ่ มนั ก คิ ด
หลังสมัยใหม่กับการศึก ษารัฐ ศาสตร์แนววิ พากษ์ วาทกรรมแนววิพากษ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมื อ ง
แนววิพากษ์ในยุคหลังสมัยใหม่
Philosophy, concepts and critical theories of the various school of thoughts,
concepts of post-structuralism and post-modernism with the study of critical political
science, critical discourse, the study of economic, social and political critiques in the
post-modern era
2454105 การเมืองกับศาสนา
3(3-0-6)
Politics and Religion
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมื องกั บศาสนา จริยธรรมทางศาสนากับ จริยธรรมทางการเมือง ศาสนิก
ชนกับความเป็นประชาชน รัฐศาสนากับรัฐโลกวิสัย กระบวนการโลกาภิวัตน์กับลัทธิเคร่งศาสนายุคใหม่
The relation between politics and religion, religious and political ethics, Votary and
citizenship, secular state and religious state, globalization and the neo-jihadism
2454106 วงศาวิทยาการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Political Genealogy
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ วงศาวิ ท ยา การผลิ ต สร้า งประวั ติ ศ าสตร์ การศึ กษา
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งไทยแบบรื้ อ สร้ า ง การเมื อ งของประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ แ ละปร ะวั ติ ศ า สตร์
ประชาธิปไตยไทย
Definition, concept, and theory of genealogy, history construction, Thai historical
deconstructive study, politics of Thai national history and democratic history
2454107 สัญวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
Political Semiology
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ สัญวิทยา มายาคติ การประกอบสร้างความหมาย และการตีความทาง
การเมือง สุนทรียศาสตร์กับการเมื อง การศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมือ งผ่านวรรณกรรม ภาพยนตร์
ดนตรี และศิลปะ
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Concepts and theories of semiology, the political mythology, construction of
meaning and hermeneutics, the aesthetics and politics, political phenomena study in
literature, film, music and art
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อ การจั ดการภาครั ฐ
3(3-0-6)
Public Management Information System
ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การภาครัฐ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบจัดทารายงานสาหรับการจั ดการ ระบบสนับสนุนการตั ดสิน ใจ ระบบสารสนเทศส าหรั บ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสานักงานภาครัฐ จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
Definition, composition, role of management information system, transaction
processing system, management report system, decision supporting system, executive
information system, office information system for public sector, computer ethics, and
safety
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาค
3 ลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367-398
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 1 section
11-106 and petty offences chapter 3 section 367-398
2462504 กฎหมายอาญา 2 ความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law 2 : Offences
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section
107-366
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure 1
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
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Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 1 and chapter 2
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure 2
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และภาค 6
Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 3, chapter 4 and chapter 6
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลัก ฐาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์ การสืบ พยานหลั กฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรั บ ฟั ง
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5
Characteristics and criteria for taking evidences in court; in both civil suits and
criminal cases, the admissibility and exclusion of evidence, hearsay evidence and
opinions in evidence, legal presumptions and burden of proof; according to the Civil
Procedure Code chapter 1 title 5 and the Criminal Procedure Code chapter 5
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
Life Planning and Career
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนชีวิต เทคนิคและวิธีการวางแผนชีวิต การค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเอง
ความคิดเพื่อความสาเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการ
เป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพที่โดดเด่น
Concept of life planning, techniques and procedures for life planning, finding the
passion in yourself, successful mindset, money four sides, four types of work, financial
planning, savings, investment and entrepreneurship, a case studies of successful people
with outstanding careers
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2452404 สี่แควศึกษา
3(2-2-5)
Si Khwae Study
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับภูมิ วัฒนธรรมชุ มชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุ มชน ต้ น
น้าเจ้าพระยา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเด็นทางสังคมในเขตลุ่มน้าสี่แ คว
Local history and community culture landscape, cultural diversity of the Chao
Phraya upstream community, local culture ecology and social issues in Si Khwae – locality
2452405 การจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Disaster Management
ความหมายของภัยพิบั ติ ภัยพิบัติลักษณะต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่า งภัย พิบั ติกั บท้อ งถิ่น แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบั ติ การป้องกันภัยพิบัติ การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟื้นฟูหลัง
เกิดภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเอกชนในการจัดการภัยพิบั ติ
Definition of disaster, types of disaster, the relation between disaster and local area,
concepts and theories of disaster management, disaster prevention, emergency condition
management, reparation after the disaster, people and private sectors participation in the
disaster management
2453406 การบริหารงานท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Administration
แนวคิดและหลักกำรบริหำรงำนท้ องถิ่น กำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ไทย ปัญหำ
และแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนท้องถิ่น ไทย และแนวโน้มในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น ไทย
Concepts and principles of local administration. administration of Thai local
government, problems and solutions approach in Thai local administration, and the
trends of Thai local administration
2453407 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Human Resource Management in Local Administration
Organization
แนวคิดเกี่ ยวกับ การบริหารทรั พยากรมนุษ ย์ ในองค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายต่างๆ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ในองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น กระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
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Concepts of human resources management in local administration organization,
rules regulations and laws related to human resources management in local
administration organization, process of human resources management in local
administration organization
2453408 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทีย บ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
เปรียบเทียบการปกครองท้ องถิ่น ของไทยกั บ ประเทศต่า งๆ ในด้านรูปแบบ โครงสร้าง อานาจ
หน้าที่ งบประมาณ การจัดทาบริการสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกั บส่วนท้องถิ่น
Comparison of Thai local government and other countries in context of structure,
authority, budgeting, public service and the relation between central and local
government
3(3-0-6)
2453409 การก าหนดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาท้อ งถิ่น
Local Development Strategy Formulation
สถานการณ์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แนวคิ ด หลั ก การ และกระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยครอบคลุมถึงการเก็ บรวบรวมข้อ มูลท้ องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อ ม
ท้องถิ่น การกาหนด ทิศทางการพัฒนาและกาหนดประเด็นยุท ธศาสตร์การพัฒนาท้ องถิ่น รวมทั้งศึกษา
ทิศทางการพัฒนายุท ธศาสตร์ท้ อ งถิ่น ตามการพัฒ นากลุ่ มจัง หวั ด และกลุ่มพื้น ที่ในเขตองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ
State and local government development situation , to connecting national
strategy , sector development plan, strategic province with local development strategy,
concepts, principle and process of local strategy formulation, including data collection,
environment analysis, determination of development direction and formulation of
administrative strategies, including to study direction local development strategy
formulation base on provincial group development and specific areas in local government
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3(3-0-6)
2453410 การวิเคราะห์น โยบายท้อ งถิ่น
Local Policy Analysis
บทบำทของท้ อ งถิ่ น ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนพั ฒ นำ ควำมหมำย ขอบเขต
วัตถุประสงค์ และวิธี กำรบรรลุวั ต ถุประสงค์ ข องนโยบำยทั้ งนโยบำยระดับจุ ล ภำค และมหำภำค หลัก
ทฤษฎีและแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนพัฒนำ กำรพยำกรณ์กำรวำงแผนโครงกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิ ด
ควำมสมบรูณ์ในกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
Role of local in policy formulation and development planning. Meaning, scope,
objectives and methods of achieving policy objectives. Both micro and regional policies,
principles, theories and concepts regarding development planning Forecasting of
development project planning In order to be complete in the Formulation of local
development policies
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อ การจั ดการภาครั ฐ
3(3-0-6)
Public Management Information System
ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการภาครั ฐ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบจัดทารายงานสาหรับ การจั ดการ ระบบสนับสนุนการตั ดสิ นใจ ระบบสารสนเทศสาหรั บ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสานักงานภาครัฐ จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
Definition, composition, role of management information system, transaction
processing system, management report system, decision supporting system, executive
information system, office information system for public sector, computer ethics, and
safety
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาค
3 ลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367-398
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 1 section
11-106 and petty offences chapter 3 section 367-398
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2462504 กฎหมายอาญา 2 ความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law 2 : Offences
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section
107-366
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure 1
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลัก ทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 1 and chapter 2
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure 2
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลัก ทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และภาค 6
Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 3, chapter 4 and chapter 6
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลัก ฐาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์ การสื บ พยานหลัก ฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับ ฟั ง
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5
Characteristics and criteria for taking evidences in court; in both civil suits and
criminal cases, the admissibility and exclusion of evidence, hearsay evidence and opinions
in evidence, legal presumptions and burden of proof; according to the Civil Procedure
Code chapter 1 title 5 and the Criminal Procedure Code chapter 5
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แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2452304 การจัดการความรู้ในภาครัฐ
3(3-0-6)
Knowledge Management in Public Sector
แนวคิด และ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ บทบาทของการจัดการความรู้ต่อองค์การ กระบวนการ
จั ด การความรู้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจัด การความรู้ และกรณี ศึ ก ษาภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนที่ ประสบ
ความสาเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการความรู้
Concepts and theories of knowledge management, role of knowledge management
for organizations, knowledge management process, factors affecting knowledge
management, a case study of public or private sector that is successful and outstanding
in knowledge management
2452305 การบริ ห ารงานภาครั ฐจากการประยุ ก ต์ อ งค์ ความรู้ ตามศาสตร์
3(3-0-6)
พระราชา
Public Administration from Knowledge Application
According to the King's Philosophy
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั วรัช กาลที่ 9 ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน
ค าสอนและองค์ ค วามรู้ที่ พระองค์ พระราชทานไว้ การศึ ก ษาโครงการในพระราชด าริที่ เกี่ ย วกับด้าน
ทรั พยากรน้ า ด้ า นทรัพยากรดิ น ด้ า นทรั พยากรป่ าไม้ และด้ า นวิ ศ วกรรม หลั ก การของปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงไปประยุก ต์ใ ช้ในการดาเนิ นชีวิ ต และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ช่ วยพัฒ นาให้ค นไทยก้า วไปข้า งหน้าอย่ างมั่น คงและยั่ งยื น การประยุกต์องค์ ค วา มรู้
จากศาสตร์ พระราชาสู่ ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ อย่ า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษาภาครั ฐ หรื อ เอกชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็จและมีความโดดเด่นในการประยุกต์ ใช้ศาสตร์ พระราชา
History of His Majesty King Rama IX, the King's Philosophy and principles of work. His
teachings and knowledge, study of the Royal Projects on water resources, soil resources,
forest resources and engineering, principles of the philosophy of sufficiency economy,
applying the philosophy of sufficiency economy to lifestyle and new theoretical
agriculture that helps to develop Thai people to move forward steadily and sustainably,
applying knowledge from the King's Philosophy to sustainable public administration, a
case study of public or private sector that is successful and outstanding in the application
of the King's Philosophy
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2452306 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Public Administration in the ASEAN Community
พัฒนาการทางการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิ กอาเซียน การเติบ โต
และการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศประชาคมอาเซียน หลักการ
บริหารและการดาเนินงานของอาเซียน ตลอดจนการดาเนินนโยบายต่างประเทศ และ ความเกี่ยวพั น กั บ
ประเทศและองค์ก ารระหว่ างประเทศนอกอาเซีย น รวมถึงการปรั บตั วของประเทศ ไทยในประชา คม
อาเซียน
Political, economic, social and cultural evolution of ASEAN member countries,
growth and development in ASEAN member countries, public administration in ASEAN
member countries, principles of administration and operations of ASEAN, foreign policy
implementation, relationship with countries and international organizations outside
ASEAN, adjustment of Thailand in the ASEAN community
2452307 การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
3(3-0-6)
Conflict Management in Organization
แนวคิดและทฤษฎี เ กี่ยวกับ ความขั ดแย้ ง สาเหตุของความขั ดแย้ง ขั้นตอนในกระบวนการ ความ
ขัดแย้ง องค์ประกอบของความขัดแย้ง หลักการจัดการความขัดแย้ง กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง
Concepts and theories of conflict, causes of conflict, stages in the conflict process,
elements of a conflict, principles of conflict management, strategy of conflict
management
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
Life Planning and Career
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวางแผนชี วิ ต เทคนิ ค และวิ ธี ก ารวางแผนชี วิ ต การค้ นหาสิ่ง ที่ ใ ช่ ในตั วเอง
ความคิดเพื่อความสาเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการ
เป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพที่โดดเด่น
Concept of life planning, techniques and procedures for life planning, finding the
passion in yourself, successful mindset, money four sides, four types of work, financial
planning, savings, investment and entrepreneurship, a case studies of successful people
with outstanding careers
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2453306 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Development in Public Sector
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและวิธีการดาเนินงานพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษ ย์ บทบาท หน้าที่และความรั บผิ ดชอบของเจ้า หน้า ที่ ด้านการพั ฒนาทรั พยากร มนุ ษ ย์
กระบวนการทรัพยากรมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Definition and importance of human resource development, principles and methods
of human resource development, roles duties and responsibilities of human resource
development staff, process of human resource development, application of modern
science to human resource development
2453307 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Evaluation
แนวคิด เกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ข องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงาน การกาหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการของการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ
Concepts of performance evaluation, meaning, importance and benefits of
performance evaluation, performance standard, performance evaluation criteria,
determining indicators and target values, patterns and methods of performance
evaluation in government organizations
2453308 การกาหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการน านโยบายไป
3(3-0-6)
ปฏิบัติ
Participatory Public Policy Formulation and Public Policy
Implementation
แนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบเกี่ย วกั บ การก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ลักษณะ
และระดับการมีส่ วนร่ว มของประชาชน กระบวนการกาหนดนโยบายโดยการมีส่ วนร่ ว มของประชาชน
กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิ บัติ ปัจจัยที่เอื้อ ต่ อความสาเร็ จของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
กรณีศึกษา การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของประเทศไทย หรือต่างประเทศ
Concepts theories and models of public policy formulation and people
participation, characteristics and levels of people participation, process of people
participatory public policy formulation, process of public policy implementation, factors
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affecting achievement of public policy implementation, case study of public policy
implementation in Thailand or abroad
2453309 การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Marketing in the Public Sector
แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดภาครั ฐ การปรับปรุงผลการดาเนินการภาครัฐ การนา
เครื่องมือทางการตลาดมาประยุก ต์ ใช้ กับ การจัด ทาบริก ารสาธารณะ การจัดการกระบวนการทางการ
ตลาดสาหรับการบริ การสาธารณะ ความรับผิด ชอบต่อ สั ง คม กรณีศึกษา หน่วยงานภาครั ฐที่ ป ร ะสบ
ความสาเร็จและมีความโดดเด่นในการตลาดภาครัฐ
Concepts and theories of marketing in the public sector, improving government
performance, applying marketing tools to public services, marketing process management
for public services, social responsibility, a case study of successful and prominent
government agencies in the government market
2453310 การจัดการผังเมือง
3(3-0-6)
Urban Planning Management
ประวัติความเป็ น มาและพั ฒนาการของการจั ดการผั ง เมื อง ปรัชญา แนวความคิด และหลั ก การ
จัดการผังเมื อ ง การวิเคราะห์ ปัจจั ยแวดล้ อ มเกี่ย วกั บ การตั้ งถิ่น ฐานของมนุ ษย์ แ ละการจั ด การผัง เมื อ ง
รูปแบบและแนวทางในการจัด การผั งเมื องสาหรั บพื้ นที่ ในเมื องและชนบท การจัดการผังเมือ งโดยกา รมี
ส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายและกฎระเบีย บต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ ที่ ดิน และการจั ดการผัง เมื อ ง,
กรณีศึกษา การวางผังเมืองที่ดีและมีความโดดเด่นในประเทศและต่างประเทศ
History and evolution of urban planning management, philosophy, concepts and
principles of urban planning management, analysis of environmental factors influencing
human settlements and urban planning management, forms and guidelines on urban
planning management for urban and rural area, public participation in urban planning
management, laws and regulations related to land utilization and urban planning
management, a case study of good and outstanding urban planning management in
Thailand and abroad
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2453311 ภาวะผู้นาสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Leadership for Administrator
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกั บภาวะผู้นา ประเภทของภาวะผู้ นา บทบาทของผู้นาในการบริ ห าร
และเปลี่ยนแปลงองค์ การสู่ ค วามสาเร็จ คุณลักษณะสาคัญ ของผู้นาองค์ การสมั ยใหม่ กรณีศึกษา ผู้นาที่
ประสบความสาเร็จและมีความโดดเด่นในการนาประเทศหรือองค์การสู่ความสาเร็จ
Concepts and theories of leadership, types of leadership, the role of leaders in
management and changing the organization to success, key characteristics of modern
organization leaders, a case study of successful and outstanding leaders in leading a
country or organization to success
2453312 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บนวัต กรรมและการเปลี่ยนแปลง แหล่งที่มาของนวัตกรรม ประเภทและ
องค์ประกอบของนวัต กรรม วงจรนวัตกรรม นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่
ความสาเร็จด้วยนวัตกรรม
Concepts and theories of innovation and change, source of innovation, types and
components of innovation, innovative circuits, innovation to create differentiation and
competitive advantage of the organization, creating and developing innovation in the
organization, managing organizational changes to success through innovation
2453313 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Evaluation
แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบการประเมิน ผลนโยบายสาธารณะ กระบวนการของการประเมิ น ผล
นโยบายสาธารณะ เกณฑ์การประเมิน ผลนโยบายสาธารณะ ระเบียบวิธีที่ใช้ ในการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ และกรณีศึกษาการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
Concepts theories and models of public policy evaluation, process of public policy
evaluation, criteria for evaluating public policy, methodology of public policy evaluation.
and case studies public policy evaluation
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2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาค
3 ลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367-398
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 1 section 11106 and petty offences chapter 3 section 367-398
2462504 กฎหมายอาญา 2 ความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law 2 : Offences
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section
107-366
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure 1
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกั บหลั กทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 1 and chapter 2
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure 2
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกั บหลั กทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และภาค 6
Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 3, chapter 4 and chapter 6
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลัก ฐาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังและ
ไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
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Characteristics and criteria for taking evidences in court; in both civil suits and
criminal cases, the admissibility and exclusion of evidence, hearsay evidence and opinions
in evidence, legal presumptions and burden of proof; according to the Civil Procedure
Code chapter 1 title 5 and the Criminal Procedure Code chapter 5
4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
2454801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางรั ฐศาสตร์
1(60)
Preparation for Professional Experience
การจั ด ประสบการณ์ จ าลองที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บัติ ง านในหน่ วยงานของรั ฐ รั ฐ วิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
Contrived simulation experience to related to organizational work in various
organizations composed of government organizations, state enterprise, local
administration organization, private organization
เตรียมสหกิจศึกษา
0(45)
Preparation for Cooperative Education
แนวคิ ด และหลั ก การ ของสหกิจ ศึ ก ษา ระเบี ย บข้อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วกั บ สหกิ จศึ ก ษา แนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้และทัก ษะ
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงานต่ างๆ ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานของรัฐ รั ฐ วิ ส าหกิจ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
Concepts and principles of cooperative education, rules and regulations
relating to cooperative education, cooperative education guidelines, techniques of job
application and interview, knowledge’s and skills for organizational work in various
organizations composed of government organizations, state enterprise, local
administration organization, private organization
2454802

2454803

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
5(450)
Field Experience
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในหน่ ว ยงานต่ างๆ ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
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Learning by doing in various organizations composed of government
organizations, state enterprise, local administration organization, private organization
2454804

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6(16สัปดาห์)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน
นักศึกษา ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึ ก ษามี
หน้าที่รับผิดชอบในหน่ วยงานอย่างแน่นอนเสมื อนหนึ่ง เป็ นพนัก งานของสถานประกอบการ การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้ องเป็ นงานหรื อตาแหน่ งงานที่นั ก ศึก ษาได้นาความรู้ และศาสตร์ ต่างๆ ที่ได้
ศึกษาในสถานศึ ก ษาไปใช้ใ นการปฏิบั ติ งานจริ ง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิ บั ติงาน นักศึกษาต้อ งจั ด ท า
รายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
Note: Students have to study the Preparation for Cooperative Education
course before study the Field Experiences, students work full time at jobs related
to their major for one semester, successful completion of work, students are
required to submit the performance report to university
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ
และสาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2563

2564

2565

256
6

256
7

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

12

12

12

12

12

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

1.นางสาวรตา อนุตตรังกูร
อาจารย์
1-6099-00120-38-1
2.นางสาวนันทิยา สัตยวาที
อาจารย์
1-7298-00090-81-1
3.นายกิตติพัฒน์ คงมะกล่า
อาจารย์
3-1805-00545-25-5

ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 2558
ร.บ. 2555
ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 2558
ร.บ. 2555
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 2548
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2546

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
1.นายสุบัณฑิต จันทร์สว่าง พธ.ด. (รัฐประศาสน
อาจารย์
ศาสตร์) 2561
1-4117-00019-10-9
พธ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
2552
ร.บ. 2553
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 2550
2.นางกาญจน์ชนิดาภา
พธ.ด. (รัฐประศาสน
เมธีวรฉัตร
ศาสตร์) 2558
อาจารย์
พธ.ม. (รัฐประศาสน
3-6401-00440-45-1
ศาสตร์) 2553
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 2546
3.นางสาวธนันท์ธร
ร.ม. 2553
โสภณดิลก
น.บ. 2550
อาจารย์
1-6099-90055-83-4
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.นางพรรณอร วันทอง
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
(พัฒนการค้า)
2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
(รัฐศาสตร์)
ศาสตร์) 2547
3-6099-00347-57-8

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์
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ชื่อ-นามสกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวประชาชน
2.ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์
นาคพ่วง
อาจารย์
1-6001-00099-02-8
3.นายอดุลเดช ถาวรชาติ
อาจารย์
1-6009-00073-21-0

คุณวุฒิ
และสาขาวิชา

รป.ม. (การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่) 2554
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2550
รป.ม. (การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่) 2555
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2552

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2563

2564

2565

256
6

256
7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อำจำรย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวประชาชน
1.นางสาวคุณากร กรสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(รัฐศาสตร์)
5-6011-00082-43-9

คุณวุฒิ
และสาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2563

2564

2565

256
6

256
7

12

12

12

12

12

ร.ด. (ยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง) 2558
ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 2550
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547

มหาวิทยาลัยบูรพา

2.นายธีรพงศ์ พรหมวิชัย
อาจารย์
1-4208-00007-77-2

ร.ม. (การปกครอง) 2558
ร.บ. 2550

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

12

12

12

12

3.นายวรวิทย์ นพแก้ว
อาจารย์
3-3301-00620-58-4

ร.ด. (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 2562
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์)
2551
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 2548

มหาวิทยาลัยบูรพา

12

12

12

12

12

4.นางสาวชนันทิพย์
จันทรโสภา
อาจารย์
3-6199-00011-73-1

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 2548
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 2544 สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
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ชื่อ-นามสกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวประชาชน
5.นายไพศาล เครือแสง
อาจารย์
3-3309-00281-29-6

6.นายสมญา อินทรเกษตร
อาจารย์
3-1899-00067-76-6

7.นางสุวรรณา
คุณดิลกณัฐวสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(รัฐศาสตร์)
3-1023-00483-09-6
8.นายณัฐชัย นิ่มนวล
อาจารย์
3-6004-00172-79-7

9.นางสาววรรณมาฆะ
เกษรดอกไม้
อาจารย์
3-6006-00170-34-8

10.นายพิสิษฐ์ จอมบุญ
เรือง
อาจารย์
3-5710-00411-43-6

คุณวุฒิ
และสาขาวิชา

พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2558
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 2551
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547
ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2556
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2540
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 2536
ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนา) 2558
รป.ม. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 2549
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ
และการจัการภาครัฐ)
2561
รป.ม. (การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่) 2553
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547
ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2559
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
2551
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
2556
M.P.A (Public
Administration ) 2539
พธ.บ. (บริหารการศึกษา)
2537

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2563

2564

2565

256
6

256
7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
Mardras Christian
College, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการประเมินความพึ ง พอใจจากผู้ใ ช้บั ณฑิต มีความต้องการให้บั ณฑิ ตมี ประสบการณ์ ใ น
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นภาคบังคับ
ผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภ าคสนาม ความคาดหวั งในการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ภาคสนามของ
นักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้า ใจในหลัก การ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการทาง
รัฐศาสตร์ กฎหมาย ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตั ว
ให้เข้าสถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เป็นข้อกาหนดให้นักศึกษาได้ทางานวิจัย เป็นรายกลุ่ มโดยนาความรู้ที่ไ ด้เรียนมาสร้างเป็นหั ว ข้ อ
วิจัยในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ จัดทาเป็นเล่มการวิจัยและต้องมีรายงานฉบับสมบูร ณ์ ต า ม
รูปแบบการเขียนตามที่ทางมหาวิ ทยาลัยกาหนด และมีระยะเวลาในการปิ ดเล่มการวิจัย ตามข้ อกาหน ด
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ให้นักศึกษาได้ทางานวิจัยเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 1 เล่ม โดยเน้นเนื้อหาทางด้านรั ฐศาสตร์ ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 โดยมีกระบวนการในการสอบหัวข้ อการวิจัย สอบเครื่องมือ และสอบปิดเล่ ม
การวิจัย ตามลาดับ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
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นักศึกษามีความรู้ค วามเข้า ใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเกี่ยวกั บประเด็นปั ญหาทา ง
รัฐศาสตร์ และสามารถเขี ยนผลงานวิ จัย เพื่อ การนาเสนอและการสื่อ สารได้ ซึ่งปรากฏตามคาอธิ บ าย
รายวิชาของวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
1) มีการกาหนดชั่วโมงประชุมนักศึกษา
2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจงานวิจัย
3) มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยคอยให้คาแนะนาโดยให้นั ก ศึก ษาเป็ นผู้เ ลือ กอาจารย์ ที่
ปรึกษาตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
4) อาจารย์ที่ ป รึก ษาจัด ตารางเวลาในการให้ ค าปรึก ษาและติ ด ตามการทางานของ
นักศึกษา
5) กาหนดช่วงเวลาในการสอบวิจัย ในแต่ ล ะขั้ นตอนเริ่ มตั้ งแต่ การสอบหั วข้ อวิ จั ย ไป
จนถึงการสอบปิดเล่มงานวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลและกลไกการทวนสอบมาตรฐานงานวิจัย ประกอบด้ วย
1) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) ประเมิ น คุ ณภาพงานวิ จั ย โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ ากภายนอกมาทาการวิ พากษ์
งานวิจัยในกระบวนการสอบปิดเล่มงานวิจัย
3) ประเมินผลการทางานของนั กศึก ษาในภาพรวมจากการติ ดตามการทางาน ผลงาน
ที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนั กศึก ษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึก ษา
1. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ง ำ มและเข้ ำ ใจ สั ง คม ก ำหนดให้ มีวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น กำรปลู ก ฝั ง ให้
ยึ ด มั่ น หลั ก คุ ณธรรมในกำรด ำเนิ นชีวิต นักศึกษำมีระเบีย บวินั ย โดยเน้นกำรเข้ำ ชั้น เรีย นให้ ต รง
และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมั่นคง
เวลำตลอดจนกำรแต่ ง กำยตำมระเบี ย บมหำวิ ทยำลัย
นั ก ศึ ก ษำต้ อ งมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบโดยในกำรท ำงำนกลุ่ม
ต้ อ งฝึ ก ให้ รู้ ห น้ ำ ที่ ข องกำรเป็ น ผู้ น ำกลุ่ มและกำรเป็ น
สมำชิกกลุ่ม มีควำมซื่อสั ตย์โ ดยต้ องไม่กระทำกำรทุ จ ริ ต
ใน กำ ร สอบหรื อ คั ด ลอกผลงำ น ของผู้ อื่ น เป็ น ต้ น
นอกจำกนี้ อ ำจำรย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อง
คุณธรรมจริยธรรมในกำรสอน ทุกรำยวิชำ รวมทั้งมีก ำร
จัดกิจกรรมส่ง เสริมคุ ณธรรมจริย ธรรม เช่น กำรยกย่ อ ง
นักศึกษำที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2. มี ค วำ มรู้ ค วำ มเข้ ำ ใจ ใน ปรั ช ญำ ใช้กำรสอนในหลำกหลำยรูป แบบ โดยเน้นหลักกำร ทำง
แนวคิ ด ทฤษฎี ท ำงด้ ำ นรั ฐ ศำสตร์ และ ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้ในทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้ อ ม
ศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง อีกทั้งสำมำรถ จริง โดยเท่ำทัน ต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงสั งคม ทั้งนี้ ให้
เชื่ อ มโยงแนวคิ ด ทฤษฎี เข้ ำ กั บ สภำพ เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำตลอดจนเนื้ อหำสำระของ
ควำมเป็ น จริ ง ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ รำยวิชำนั้นๆ นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำนระดับสำกลได้
กำรณ์ จ ริ ง โดยกำรศึ ก ษำดู ง ำนหรื อ เชิ ญผู้ เ ชี่ ย วชำญที่มี
ประสบกำรณ์ ต รงมำเป็ น วิ ท ยำกรพิ เ ศษเฉพำะ เรื่ อง
ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
3. มีทักษะในกำรประยุกต์ใ ช้อ งค์ค วำมรู้ เน้นกรณีศึกษำที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงรัฐ ศำสตร์
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำ งเหมำะสมและสอด- กำรอภิ ป รำยกลุ่ ม กำรให้ นั ก ศึ ก ษำมี โ อกำสปฏิ บัติจริง
คล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
และให้นักศึกษำทำกำรค้นคว้ำอิสระระดับปริญญำตรี
4. มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นผู้ นำสั ง คม เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษำสำมำรถท ำงำนกั บผู้ อื่ น ได้ เ ป็ น อย่ำงดี
ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งำนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย สำมำรถ
ปรั บ ตั ว เข้ ำ กั บ สถำนกำรณ์ แ ละวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไป
ปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่ว มงำน
ในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป และมีภำวะผู้นำ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้านของหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจคุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน ตระหนัก ซาบซึ้ง และเห็นคุณค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือ วั ฒนธรรมนานาชาติ และมีจิตสานึก ในการอนุรัก ษ์ ศิล ปวั ฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การสอนให้เกิดการรับรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายในคุ ณธรรมและจริยธรร ม
ที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการตระหนัก และตอบสนองของผู้เ รี ย น
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) การเรี ย นรู้โ ดยการปฏิ สั มพั นธ์ เ ชิง ปฏิบั ติ ก ารเพื่ อ การปลู ก ฝัง ค่ านิ ยมต่อ
คุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถนาไปพัฒนาชีวิต
4) การวิเคราะห์ในประเด็น วิก ฤติ ด้านคุ ณธรรมและจริย ธรรมของสัง คมเพื่ อ
ความเข้าใจในการนาไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี ความสุข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วั ด และประเมิ น ผลจา กกา รสั ง เกตกา รปฏิ บั ติ ต นตา มก าหนด ขอ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการสะท้อนกลับเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม
3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะต่อประเด็ นวิกฤติด้านคุ ณธรรมและ
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงและจากกรณีศึกษา
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) รู้จักตนเอง ท้องถิ่น สังคมไทยและสัง คมโลก เข้าใจความสั มพัน ธ์ร ะหว่ า ง
การเปลี่ยนแปลงทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม และสามารถแสวงหา
แนวทางควบคุมและดูแลความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้
2) มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรับตัวให้ดารงอยู่ได้อย่ า งมี
ความสุขและพอเพียง ภายใต้สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ให้เกิดความรู้
และเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาตน
2) การสร้างความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยการมีส่ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็น เป็ นรายบุค คลและกลุ่ ม เพื่อการนาไปปรั บ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดาเนินชีวิต
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินผลจากความรู้แ ละความเข้าใจของผู้ เรียนในองค์ความรู้ ทั้ ง
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม
2) วั ด และประเมิ น ผลจากความสา มารถในการน าองค์ ค วา มรู้ ทั้ ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายบุค คลและกลุ่ ม
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่ อ ง
ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้
2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบแบบองค์ร วม เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาได้ และ
สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และแสวงหาเหตุผลได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนด้วยวิธีการที่เน้ นผู้ เรีย นเป็นสาคัญ อย่า งหลากหลาย โดยการคิ ด
วิเคราะห์และสั ง เคราะห์เ นื้อ หาสาระและข้ อมู ลทางวิ ทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เ พื่ อ
เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนและสังคม
2) สามารถคิด ประเมินค่า และตัดสินในการกระทาโดยอาศัย องค์ ความรู้ ทั้ ง
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุก ต์และปรับ ใช้ได้ อย่างสร้างสรรค์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วั ด และประเมิ น ผลจากความสามารถในการวิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์
ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม
2) วั ด และประเมิ นผลจากความสามารถในการประเมิ นค่ า รวมทั้ ง ความคิด
สร้างสรรค์ในการนาองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของกลุ่ มรวมทั้ ง มี
จิตอาสาและสานึกสาธารณะ
2) รู้จักเคารพสิทธิข องผู้ อื่น มีความรับผิด ชอบต่อ บทบาทหน้าที่ ของตน เอง
ประพฤติดีต่อผู้อื่นและต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสั งคมไทยและสังคมโลก
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้ใ นการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทัก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มปฏิบั ติ ก าร (Participative Learning Through
Action)
2) การเป็ น ผู้ นาแบบมี ส่ ว นร่ว ม (Shared Leadership) ในการน าเสนองาน
วิชาการ
3) การคิ ด ให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั ง ควา มเห็ น แบบสะท้ อ น กลั บ
(Reflective Thinking)
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้า นทั กษะความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่า งเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่า งรู้เ ท่าทันในการสืบค้ นข้อ มูลเพื่ อ การ
แสวงหาความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสัง คมได้ อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทั กษะการวิเ คราะห์เ ชิงตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-89-

1) การสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็ นสาคั ญที่ หลากหลายโดยใช้ สถานการณ์ ปัญหา
กรณีศึกษา และสถานการณ์จริงในการเรีย นรู้และสร้า งทัก ษะด้านวิ เ คราะห์เชิ งตั วเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านกระบวนการกลุ่มในการวิเ คราะห์ เชิง ตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและการนาไปใช้
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การวัดและประเมิน ผลความสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ เชิ ง ตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การวัดและประเมิ นผลความสามารถในการบูร ณาการการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและการนาไปใช้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จ ากหลัก สูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
4.ด้านทักษะ
5.ด้านทักษะการ
1.ด้าน
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรม
3.ด้านทักษะ
ระหว่าง
การสื่อสารและการใช้
2.ด้
า
นความรู
้
จริ
ย
ธรรม
ทางปัญญา
บุคคลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชา
รหัสวิชา
ความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร












































0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์























0080104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร











0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ











0080106 พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
0080107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ
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รหัสวิชา

รายวิชา

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล
0020204 ชีวิตกับดนตรี
0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต

1

2

1

2

1

2

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
5.ด้านทักษะการ
ระหว่าง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3




































































1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

0030201 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย



0040203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี



0040206 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
0040207 สื่อบันเทิงเชิงพินิจ



0050209 สันติปัญญาศึกษา



2.ด้านความรู้



3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา
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รหัสวิชา

รายวิชา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
5.ด้านทักษะการ
ระหว่าง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3

1

2

1

2

1

2

























0010306 การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน
0010312 ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่













0030301 มนุษย์กับสังคม























0030305 ชีวิตกับการเงิน











0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น











0030310 การรู้เท่าทันสื่อ
0040307 เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต













0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์





3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
0010304 การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสวิชา

รายวิชา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1

0060302 วัยใสใจสะอาด



0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิ ตประจาวัน



2

2.ด้านความรู้

1

2





























3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา

1




2

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
5.ด้านทักษะการ
ระหว่าง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
























4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
0010408 การพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน




0040405 การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค










0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ





0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้





0050402 การคิดและการแก้ปัญหา
0050403 การคิดเชิงระบบ
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รหัสวิชา

รายวิชา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

2.ด้านความรู้

1

2

1

2

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
5.ด้านทักษะการ
ระหว่าง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3


3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา

0050404 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ด









0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่













0070407 สื่อดิจิทัลเพื่อการดารงชีวิตสมัยใหม่
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสัง คม
3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที มและแก้ ไขข้อ
ขัดแย้งได้
4) เคารพสิทธิและรั บ ฟัง ความคิ ด เห็น ของผู้อื่น เคารพในคุณค่า และศัก ดิ์ ศ รี
ของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นั กศึ กษามีร ะเบี ยบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ มและการเป็นสมาชิ กกลุ่ ม มี
ความซื่อสัตย์โ ดยต้ องไม่กระทาการทุ จริต ในการสอบหรื อ คัด ลอกผลงานของผู้ อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้ ส อนทุ กคนต้ องสอดแทรกเรื่อ งคุ ณธรรมจริ ยธรรมในการสอนทุ กรายวิ ช า รวมทั้ ง มีก ารจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึ กษาในการเข้าชั้นเรีย น การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อ มเพรี ยงของนั กศึ กษาในการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ด้านความรู้
4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการและทฤษฎีที่สาคั ญในเนื้ อหาวิ ช า
ทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูร ณาการองค์ค วามรู้ทางรั ฐ ศาสตร์ เข้ า กั บ
ศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ น อยู่
ของประชาชน
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2) สามารถวิเคราะห์ ปัญ หา เข้าใจ และอธิบายความต้ องการของสั งคมและ
องค์การ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ การแก้ไขปัญหาได้
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรั ฐ ศาสตร์ รวมทั้งสามารถ
เข้าใจแนวคิดเหล่านั้นได้
4) มี ค วามรู้ แ นวกว้ า งในวิ ช าทางรั ฐ ศา สตร์ เ พื่ อ ให้ ส า มารถเล็ ง เห็ น กา ร
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและองค์ การ
5) มีประสบการณ์ ในการพั ฒนาและประยุก ต์ ใช้อ งค์ค วามรู้ทางรั ฐศาสตร์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุก ต์ ใ ช้
ในทางปฏิบัติในสภาพแวดล้ อ มจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสั ง คม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลัก ษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จ ริ ง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็นวิทยากรพิเ ศษเฉพาะเรื่อ ง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานหรือการฝึกอบรมต่าง ๆ
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อ มกั บคุ ณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา
3) สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดจากการเรียนด้วยตนเอง
4) สามารถน าความรู้ ท างรั ฐ ศาสตร์ แ ละ/หรื อ ศาสตร์ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
ประยุกต์ใช้ในสังคม
4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐ ศาสตร์
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2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
4) การให้นักศึกษาทาการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี
4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิ ดและวิ ธีการแก้ ปัญหาโดยการประยุกต์ ควา มรู้
ที่ เ รี ย นมา หลี ก เลี่ ย งข้ อ สอบที่ เ ป็ น การเลื อ กค าตอบที่ ถู ก มาค าตอบเดี ย วจากกลุ่ มค าตอบที่ ใ ห้ มา
หลีกเลี่ยงคาถามเกี่ย วกับ นิยามต่าง ๆ อีกทั้งมีการประเมิน ผลตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิ บั ติ
ของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้น เรี ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
4.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับ กลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยควา มสะดวกแก่ ผู้ อื่ น ใน กา ร
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นาและในบทบาทของผู้ร่วมที มทางาน
3) มีความรับผิ ดชอบในการกระทาของตนเองและรับ ผิ ดชอบงานในกลุ่ ม มี
ความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิ ชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้ใ นการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทัก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์ กรที่ไ ปปฏิบั ติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุ คคลทั่ว ไป
5) มีภาวะผู้นา
4.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้า นทั กษะความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึ กษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ ม ใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แ สดงออกในการร่ว มกิ จกรรมต่า ง ๆ และความครบถ้ วน ชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มีอ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ในการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ ห รื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพทั้ง ปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทั กษะการวิเ คราะห์เ ชิงตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อ สาร
นี้จะทาในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ ปัญหา วิเคราะห์ประสิท ธิภาพของวิ ธีแ ก้ปัญ หา และให้
น าเสนอแนวคิ ด การแก้ ปั ญ หา ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ า พของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนัก ศึก ษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
ให้นักศึกษาได้ วิ เคราะห์ สถานการณ์ จาลอง และสถานการณ์เ สมือ นจริ ง และนาเสนอการแก้ปั ญ หา ที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้เ ครื่ องมื อ ทา ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บายถึง ข้ อ จากั ด และเหตุผ ลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จ ากหลัก สูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

1 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน
2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
2313612 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
2451102 การเมืองการปกครองไทย
2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
2452501 ข้อบังคับทางการปกครองสาหรับนักรัฐศาสตร์

●
●

3 4 5

1 2 3

4 5 1

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

2 3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4 1 2

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 1 2

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

3

4

●
●
●
●
●
●
●
● ○
●
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
2453101 จริยธรรมสาหรับนักรัฐศาสตร์
2453601 สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์
2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์
2461102 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
2451104 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น
2452101 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกตั้ง
2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
2453102 การสื่อสารทางการเมือง

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
●
●
●
●
○
● ○ ○
●
● ● ○
● ○
●
○
●
●
○ ●
○ ○
●
●
● ● ●
○ ●
●
○ ○
●
●
●
●
●
●
○
○ ●
○
● ○
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
● ●

○

○

○ ● ●
●
○ ● ●
○
●
● ○
● ● ○
○

● ○ ○
●
●
●

●
●
●
○ ●

●
●
●
●
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2453103 ประชาธิปไตยศึกษา
2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
2453105 โลกาภิวัตน์ทางการเมือง
2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
2454101 นิเวศวิทยาการเมือง
2454102 การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง
2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
2452403 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียน
โครงการ
2453401 การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครอง
ท้องถิ่น

1 2 3 4
○ ○ ○
○
○
○
●
○
○ ○ ● ●
●
○

5
●
●
●
●
○
●

1
●
●
●
●
●
●

2 3 4 5 1 2
○ ○ ○
●
○
●
○ ○
●
○
●
○
● ○ ● ○ ○ ○
○
○
○

○ ● ●

○ ● ●
○
○ ● ● ○ ○ ●
● ○
● ○

● ●

● ●

3

4 1 2 3 1 2 3 4
○
○ ●
●
●
●
○
●
●
○ ●
○ ●
●
● ○ ○ ● ○
●
○ ●
●
●

● ○ ●
○ ● ○ ○
●
●

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

○

● ○
○ ● ○
●

●
●
●

● ●
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
2453403 การวัดและการจัดการผลการดาเนินงาน
2453404 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
2453405 การจัดการการคลังท้องถิ่น
2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น
2454402 การบริหารสานักงานสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
2452302 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ
2452303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

1 2 3 4 5 1 2 3
● ○
● ○
●
● ○
●
○ ○
● ●

○
○
●
●

●
○ ● ○
●

4 5 1

○ ● ●
● ● ○
●
○
● ○ ● ● ○ ● ○
○ ●
●
○

● ○
● ○ ○
● ○

2 3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 1 2 3 1 2 3 4
●
●
●

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

○
●
● ●
● ● ○
○ ● ○ ● ○ ○
○
●
● ●
-102-

-103-

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2453302 การบริหารการเงินการคลัง
2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
2453304 การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบ
ราชการ
2453305 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
2454301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอานาจ
2452104 การพัฒนาการเมือง
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
● ○ ○
● ○ ○
● ○ ○
○ ● ○ ● ○ ○
● ○
●
○
● ○
● ○ ●
○ ● ○
● ● ○
● ● ○
○ ● ● ● ● ○
●
○
○
●
○
●
●
●
●
● ○
○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○
●
● ○

● ○
●
●
● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ○
●
●

● ●
● ●
○ ● ●
● ○ ○
● ○

○ ●
●
● ○

●
○

●

●
●

●
● ○

● ○
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2453107 ชีวิตกับการเมือง
2453108 การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง
2453109 การเมืองกับอาเซียน
2453110 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
2453111 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
2454103 ภูมิรัฐศาสตร์
2454104 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์
2454105 การเมืองกับศาสนา
2454106 วงศาวิทยาการเมืองไทย
2454107 สัญวิทยาการเมือง
2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด

1
●
●
○

2
●
○
○

●

3
●
●
●
●

○
●
●
○
○

4
●
●
●
○

5
○
○
●
●

1
○
●
●
●
●

●
○ ● ●
○ ● ●
○ ● ●
● ●
●
●
●
●
●

2 3 4 5 1 2
●
●
○
○ ○ ● ○ ○ ●
○ ○ ● ○ ○ ●
○
●
●
●
●
●
○
○ ●
●
●
○
●
○
○
○
● ○
●
●

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 4 1 2 3 1 2 3 4
○ ●
●
●
○
● ○
●
○ ○ ● ○ ○
●
●
●
●
●
●
●
● ○
○ ● ○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
●
●
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
2452404 สี่แควศึกษา
2452405 การจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น
2453406 การบริหารงานท้องถิ่นไทย
2453407 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2453408 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
2453409 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
2453410การวิเคราะห์นโยบายท้องถิ่น

1 2 3 4 5 1 2 3
○
●
●
○
●
●
○
●
●
● ○ ○
○
●
○
●
●
○
● ○ ○
●
○

○
●
●

4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●

● ○
○
●

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

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

○
○
○

●
●
●

○
● ○
○ ●
●
●
● ○ ● ○
● ○
●
●

●
●
●
○
●
●
●
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2454302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2452304 การจัดการความรู้ในภาครัฐ
2452305 การบริหารงานภาครัฐจากการประยุกต์องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
2452306 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
2452307 การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ

1 2 3 4 5 1 2 3
●
● ○
○
●
●
○
●
●
○
●
●
○
●
●
○
●
●

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
● ○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●

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

○

●
○
● ○ ○

● ○
● ○
● ○

●
○
● ○

○
●
●
● ○
●
●
● ○
● ○
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2453306 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2453307 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2453308 การกาหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และการนานโยบายไปปฏิบัติ
2453309 การตลาดภาครัฐ
2453310 การจัดการผังเมือง
2453311 ภาวะผู้นาสาหรับนักบริหาร
2453312 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
2453313 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
● ○ ○
● ○ ○
● ○ ○
● ○ ○ ● ○ ○
●
○ ● ●
●
●
●
○ ● ○
●
○
● ● ○
○ ●
●
○
●
●
●
○
● ○
● ● ○
○
●
○
●
○
●
○
●

○ ● ●
○ ● ○
○
○ ●
● ○
● ● ○
●
●
●
●

● ○
●
○

●
● ○
●
●

● ○
● ○
●

●
●
●
● ● ○
● ○ ○ ● ● ○
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
4) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ภ าคสนาม
2454801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2454802 เตรียมสหกิจศึกษา
2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2454804 สหกิจศึกษา
รวม

1 2 3 4 5 1 2 3
○
●
●
○
○
●
●
● ●

●
●
○
○
●

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
●
○
●
●

○
○
○
○
○
●
○
●
● ● ● ● ● ●

● ●
○
● ●
○
●
● ○
●
● ○
● ● ● ● ● ●

○
○
●
●
●

●
●
●
●
●

●
○
●
○
● ○
● ○
● ● ● ○
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6. ผลการคาดหวังเมื่อสิ้นปีก ารศึ กษา
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ชั้นปี
ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ ละชั้น ปี
1 1) มีความรู้พื้น ฐานด้านรัฐ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก ารเมื อ งการปกครองของไทย กฎหมาย
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี
2 1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง
2) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองการปกครอง
3) เข้าใจถึงโครงสร้างของรัฐที่กากับความสั มพันธ์ร ะหว่างสถาบันทางการเมืองการปกครอง
กับประชาชน ตลอดจนปัญหาของโครงสร้า ง และแนวคิด/ทฤษฎี ที่เ สนอแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้าง
3 1) มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเมื อ งนอกโครงสร้ างรั ฐ การเมื อ งภาคประชาชน การเมือง
ท้องถิ่น และการสื่อสารทางการเมือง
2) สามารถศึกษาเปรียบเทียบประเด็นทางการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ
3) รู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก ปฏิ บั ติ ท างการปกครอง ตั้ ง แต่ ร ะเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณนัก
ปกครอง ไปจนถึงลักษณะงานทางปกครอง
4 1) สามารถวิ พากษ์ วิ จ ารณ์ ป รากฏการณ์ ท างการเมื อ ง ตลอดจนข้ อ ดี -ข้ อ ด้ อ ยของวิชา
รัฐศาสตร์ทั้งในแง่เนื้อหาและในแง่การนาไปประยุกต์ใช้จริง
2) สามารถทาวิจัยในประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองได้ถู กต้อ งตามระเบี ยบวิธี และ
นาเสนอความรู้ใหม่ๆ จากการวิจัยดังกล่าว
3) สามารถน าความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ หลั ก การท างานทางปกครอง ไปใช้ ใ นการฝึก
ปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
ชั้นปี
ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ ละชั้น ปี
1 1) มีความรู้พื้นฐานด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
ของไทย กฎหมาย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี
2 1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการเมือง การปกครองท้องถิ่นไทย
2) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเมื องท้ องถิ่น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ
3 1) มีความรู้พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพลเมือ งในการปกครองท้อ งถิ่น

-110-

4

2) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของนวั ต กรรมท้ อ งถิ่ น การวั ด และการจั ด การผลการ
ดาเนินงาน
การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และการจัดการการคลังท้องถิ่น
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และภำวะควำมเป็นผู้นำที่ก่อให้เกิดนักบริหำรงำนภำครัฐที่ดี
4) มีพื้นฐำนทำงสถิติเพื่อใช้ในกำรวิจัยสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
5) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้อ งถิ่น และกำรบริหำร
สำนักงำนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรหรือเสนอองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำน
รัฐประศำสนศำสตร์ ผ่ำนกระบวนกำรสัมมนำ
3) มีองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่สำมำรถปฏิบั ติง ำนในหน่ วยงำน
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปี
ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ ละชั้น ปี
1 1) มี ค วามรู้ พื้น ฐานด้ า นรั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ การเมื อ งการปกครองของไทย
กฎหมาย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี
2 1) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ทักษำทำงภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
2) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อบังคับทำงกำรปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำครัฐ
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและกำรจัดกำรท้องถิ่นไทย
4) สำมำรถอธิบำยถึง เทคนิคทำงกำรบริหำรงำนภำครัฐ แนวทำงกำรจัดองค์กำรและกำร
จัดกำรภำครัฐ ระเบียบปฏิบัติทำงรำชกำร และยุทธศำสตร์ภำครัฐ
5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนภำครัฐจำกกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงศำสตร์
พระรำชำ
3 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และภำวะควำมเป็นผู้นำที่ก่อให้เกิดนักบริหำรงำนภำครัฐที่ดี
2) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ กระบวนกำรของนโยบำย
สำธำรณะและกระบวนกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำน
3) สำมำรถอธิบำยถึงแนวทำงในกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของ
ภำครัฐ
4) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักของกำรวิเครำะห์โครงกำรและแนวทำงในกำรบริหำร
โครงกำรให้ประสบผลสำเร็จ
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5) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถอธิบำยถึงในกำรหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่
ถูกต้อง
6) มีพื้นฐำนทำงสถิติเพื่อใช้ในกำรวิจัยสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
7) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรปฏิรูปภำครัฐ
2) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรหรือเสนอองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำน
รัฐประศำสนศำสตร์ ผ่ำนกระบวนกำรสัมมนำ
3) มีองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่สำมำรถปฏิบั ติง ำนในหน่ วยงำน
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน

7. สมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุ ฒิระดับปริ ญญาตรี
7.1 การสืบค้นและการใช้งาน
ระดับที่จาเป็น
1) สามารถใช้เ ครื่ อ งมื อต่ าง ๆ เพื่อสืบค้นข้ อ มู ลที่ เ กี่ ยวข้อ ง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพื่ อจ ากั ด
ผลลัพธ์ (เช่น การค้นหารูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ)
2) รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ
3) รู้ วิ ธี ก ารจั ด ระบบ และแบ่ ง ปั น ทรั พยากร (เช่ น เครื่ อ งมื อ Bookmarking) และ
ตระหนักถึงประเด็นการคัดลอกผลงาน
ระดับสูง
1) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นขั้นสูง สาหรับระบบห้ องสมุด และแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์
ได้อย่างชานาญ และติดตามข้อมูลออนไลน์ ได้อย่า งชานาญ และติดตามข้อมูลหรือทรั พยากรเฉพาะด้ า น
ได้ เข้ า ใจข้ อ จ ากั ด ด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ รู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น ครี เ อที ฟคอมมอนส์ (Creative
Commons) และสามารถ (หรือรู้วิธี) เผยแพร่ และแบ่งปันสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
7.2 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ระดับที่จาเป็น
1) สามารถผลิต (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เช่น กราฟิก คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง และการ
บันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น
2) สามารถเรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนาและสามารถทดลองทาได้
ระดับสูง

-112-

1) สามารถผลิ ต (และได้ ผ ลิ ต ) ทรั พยากรดิ จิ ทั ล และมั ล ติ มีเ ดี ย เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
หลากหลายรวมถึง การนาเสนอในรู ปแบบอิ นโฟกราฟิก เสียง และวีดีโอ ฯลฯ รวมทั้งรู้แหล่งที่ มา และ
ปรับแต่ง อาทิแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resource (OER) )
2) มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือสร้างสรรค์และแก้ไขสื่อแบบปฏิสั มพันธ์โ ต้ตอบ
7.3 เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
ระดับที่จาเป็น
1) ตระหนักประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมทั้งการปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์
ส่วนตน
2) ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น ซอฟแวร์ต้านไวรัส และการตั้งค่าความมั่ น คง
ปลอดภัยบนอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
3) รู้จักสิ่งจาเป็นพื้นฐานสาหรับการป้องกันข้อมูล
4) ระมัดระวั งและไตร่ ตรองในการแบ่ ง ปัน ข้อ มู ล กับ ผู้ อื่น และในการมี ปฏิ สั มพัน ธ์ กั บ
คนอื่น ๆ ทางออนไลน์
ระดับสูง
7.4 การสอนหรือการเรียนรู้
ระดับที่จาเป็น
1) สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้
2) สามารถติดตั้งและใช้ซอฟแวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ บนอุปกรณ์ส่ว นตั ว
ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บ เล็ ต เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมู ลและจัดระเบียบบัน ทึกข้ อมูล ในการใช้ ง าน
ส่วนตัว
ระดับสูง
1) สามารถใช้เทคโนโลยี การเรี ยนรู้ ได้ อย่า งมั่น ใจ สาหรับเครื่องมื อสาหรั บอ้า งอิง การ
ผลิตงานนาเสนอ การเชื่อมโยงและการแบ่ ง ปัน ความคิ ด และแหล่งทรั พยากรการเรี ยนรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้และความเข้าใจเรื่อ งที่ศึ กษา
7.5 เครื่องมือและเทคโนโลยี
ระดับที่จาเป็น
1) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล ที่ ห ลากหลายอย่ างคุ้ น เคย และใช้ ค าศั พท์ เ ฉพาะได้
พอสมควร
ระดับสูง
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1) สามารถติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุ บัติใ หม่ อาทิ กรีนเทคโนโลยี (Green
Technology) เอนเนอจีเซฟวิ่ง (Energy Saving) และสามารถนามาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7.6 การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
ระดับที่จาเป็น
1) สามารถใช้เครื่ องมื อที่ หลากหลายได้อ ย่างสะดวกสบายเพื่ อ การสนทนาและทา งาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น แบบออนไลน์ รวมถึ ง การแบ่ง ปั น เอกสารหรือ ข้ อ คิ ด เห็น การประชุ มทางไกล (videoconferencing) และการเข้ า ร่ ว มสั มมนาผ่ า นเว็ บ ไซต์ การสั มมนาผ่ า นเครื่ อ งมื อ และช่ อ งทา ง ที่
หลากหลาย
ระดับสูง
-
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ค วามสอดคล้อ งระหว่างรายวิช าตามหมวดวิช าเฉพาะด้านกับสมรรถนะดิจ ิท ัล สาหรับคุณ วุฒ ิร ะดับปริญ ญาตรี
รหัสวิชา

1.การสืบค้นและ
การใช้งาน

รายวิชา

ระดับที่
จาเป็น
1 2 3
0080101 ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0080103 ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
ออนไลน์
0080102 ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ราชการและเชิงธุรกิจ
0020204 ชีวิตกับดนตรี
0040206 การรู้สารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21
0010306 การบูรณาการทาง
การตลาดยุคใหม่เพื่อ
ความยั่งยืน

ระดับ
สูง
1

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับ
สูง
1 2

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต

1

ระดับที่
จาเป็น
2 3

4

ระดับ
สูง
-

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้

5.เครื่องมือและ
เทคโนโลยี

ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับที่
จาเป็น
1

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน
ระดับ ระดับที่ ระดับ
สูง จาเป็น
สูง
1
1
-





ระดับ
สูง
1
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รหัสวิชา

1.การสืบค้นและ
การใช้งาน

รายวิชา

ระดับที่
จาเป็น
1 2 3
0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท้องถิ่น
0030310 การรู้เท่าทันสื่อ
0040307 เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0010408 การพัฒนาทักษะการ
ดาเนินชีวิตด้วยกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์
0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา

ระดับ
สูง
1

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับ
สูง
1 2

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต

1

ระดับที่
จาเป็น
2 3

4



ระดับ
สูง
-

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้

5.เครื่องมือและ
เทคโนโลยี

ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับที่
จาเป็น
1
















ระดับ
สูง
1































6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน
ระดับ ระดับที่ ระดับ
สูง จาเป็น
สูง
1
1
-
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รหัสวิชา

1.การสืบค้นและ
การใช้งาน

รายวิชา

ระดับที่
จาเป็น
1 2 3

0070401 เทคโนโลยีการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่

0070407 สื่อดิจิทัลเพื่อการ
ดารงชีวิตสมัยใหม่
4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
●
2452401 กา รจั ดกา รปก ค ร อ ง ●
ท้องถิ่นไทย
2454402 การบริ ห ารส านั กงาน ●









ระดับ
สูง
1

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ระดับที่
จาเป็น
1 2



●



ระดับ
สูง
1 2

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต

1



ระดับที่
จาเป็น
2 3



●



4



ระดับ
สูง
-

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้

5.เครื่องมือและ
เทคโนโลยี

ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับที่
จาเป็น
1









●

ระดับ
สูง
1

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน
ระดับ ระดับที่ ระดับ
สูง จาเป็น
สูง
1
1
-



●

●
●

ส า ห รั บ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2454301 การจัดการเชิงกลยุ ท ธ์ ●
ภาครัฐ
2452305 การบริหารงานภาครั ฐ ●
จากการประยุ ก ต์ องค์
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รหัสวิชา

รายวิชา

1.การสืบค้นและ
การใช้งาน
ระดับที่
จาเป็น
1 2 3

ระดับ
สูง
1

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับ
สูง
1 2

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต

1

ระดับที่
จาเป็น
2 3

4

ระดับ
สูง
-

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้

5.เครื่องมือและ
เทคโนโลยี

ระดับที่
จาเป็น
1 2

ระดับที่
จาเป็น
1

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน
ระดับ ระดับที่ ระดับ
สูง จาเป็น
สูง
1
1
-

●

●

●
●

●
●

●

●

ระดับ
สูง
1

ควา มรู้ ต า มศา สต ร์
พระราชา
2454801 เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2454802 เตรียมสหกิจศึกษา
2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐศาสตร์
2454804 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลัก เกณฑ์ใ นการประเมิน ผลนัก ศึก ษา
1. กฎระเบีย บหรือ หลัก เกณฑ์ใ นการให้ร ะดับคะแนน (เกรด)
กำรวัดผลและกำรสำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมระเบีย บมหำวิทยำลั ยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำร
ประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและระดั บปริญญำตรี พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึก ษา
สถำบันกำรศึก ษำกำหนดระบบกำรทวนสอบเพื่อ ยืน ยัน ว่ำผู้ สำเร็ จกำรศึก ษำทุ กคนมีผ ลกำร
เรียนรู้อย่ำงน้อยตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้
2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะที่นักศึกษำยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำให้ดำเนิน กำรโดยแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรทวนสอบจำกสำขำวิ ช ำ/
คณะ ท ำกำรพิ จ ำรณำกำรเรีย นรู้ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ให้ เ ป็ นไปตำมรำยละเอี ย ดรำยวิ ช ำ (มคอ. 3) หรือ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ (มคอ.4) กำรทวนสอบในระดับหลักสู ตรมีระบบประกัน คุ ณภำพภำยใน
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ กษำ มี ก ำรประเมิ นกำรสอนของผู้ ส อนโดย
นักศึกษำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำแล้ว
กำรกำหนดวิธี กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ข องนั ก ศึก ษำหลัง สำเร็ จกำรศึก ษำ เพื่อ
นำมำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของห ลักสู ตรอำจ
ใช้กำรประเมินจำกตัวอย่ำง ดังต่อไปนี้
1) ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตโดยประเมินจำกบั ณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ กำรศึก ษำใน
ด้ำนของระยะเวลำในกำรหำงำนทำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบั ณฑิ ตใน กำร
ประกอบอำชีพ
2) กำรทวนสอบจำกผู้ ป ระกอบกำร เพื่ อ ประเมิ น ควำมพึ ง พอใจในบั ณฑิ ต ที่ จ บ
กำรศึกษำ และเข้ำทำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ
3. เกณฑ์ก ารสาเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูตร
นักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1) มีควำมประพฤติดี
2) สอบได้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตร รวมทั้งรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด
3) ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
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4) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
5) มีสภำพเป็นนักศึกษำ ไม่เกิน 16 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกัน
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หมวดที่ 6 การพัฒ นาคณาจารย์
1. การเตรีย มการสาหรับอาจารย์ใ หม่
1.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่ต้องมี คุ ณวุ ฒิตรงหรื อสั มพันธ์ กับหลักสู ตร ทั้งคุณวุฒิสูงสุดและคุ ณวุ ฒิ
ระดับถัดลงมำ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
1.2 มีกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บบทบำท ควำมรับผิดชอบ ต่ อ
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในรำยวิชำ ชี้แจงปรัชญำ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของหลักสูตร
1.3 อบรมเทคนิควิธีกำรสอน กำรใช้สื่อ กำรวัดและประเมินผล กำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรสอน กำรจัดทำรำยละเอียดรำยวิชำและแผนกำรสอนให้แก่อำจำรย์ใหม่
1.4 กำหนดให้มีอำจำรย์พี่เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษำ
2. การพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะให้แ ก่ อ าจารย์
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2.1.1 จั ด อบรมพั ฒ นำทั ก ษะกำรจัด กำรเรี ย นกำรสอน กำรวั ด และประเมิ น ผลแก่
อำจำรย์
2.1.2 จัดกำรศึกษำดูงำน ประชุม อบรม และสัมมนำ เพื่อพัฒนำทัก ษะจั ดกำรเรี ย น
กำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2.1.3 จัดกำรประชุมแลกเปลี่ย นเรียนรู้ ด้ำนกำรเรี ยนกำรสอน กำรจัดกำรเรียน กำร
สอน กำรวัดและประเมินผล อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ
2.2.1 สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำวิชำชีพร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตภำคเหนือ
2.2.2 กำรจัดทำเว็บไซต์ เอกสำรเผยแพร่ และกำรพัฒนำควำมรู้
2.2.3 กำรพั ฒ นำวิ ช ำกำรและวิ ช ำชี พด้ ำ นอื่ น ๆ เช่ น กำรวิ จั ย กำรท ำผลงำนทำง
วิชำกำร กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรศึกษำต่อ และกำรอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกัน คุณ ภาพหลัก สูตร
1. การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิ ต (หลักสูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.2563) มีกระบวนกำรกำรบริห ำรจั ด กำร
หลักสูตรเพื่อกำกั บ มำตรฐำนให้เ ป็น ไปตำมเกณฑ์ มำตรฐำนหลั กสู ตรระดับ ปริญญำตรี พ.ศ.2558 และ
แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ มำตรฐำนหลั กสู ตรระดั บอุ ด มศึก ษำ พ.ศ.2558 จึงได้ดำเนินกำรตำมเกณฑ์
และแนวทำงดังกล่ำว คือ
1.1 หลั ก สู ต รรั ฐ ศำสตรบั ณฑิต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.2563) จั ด ให้ มีอ ำจำรย์ ผู้รั บ ผิดชอบ
หลักสูตรจำนวน 9 คน โดยแยกเป็นแขนงวิชำละ 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ สัมพัน ธ์กั บสำขำวิชำ และ
เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตร โดยควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย และเสนอสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่ อ
รับทรำบ
1.2 หลั ก สู ต รรั ฐ ศำสตรบั ณฑิต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.2563) จั ด ให้ มีอ ำจำรย์ ผู้รั บ ผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์
1.3 หลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิ ต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) จัดให้มีกำรปรับ ปรุ งหลัก สู ต ร
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด ไม่เกิน 5 ปี และในครั้งต่อไปกำหนดเวลำในกำรปรับ ปรุงหลักสู ตรไว้ ใ น ปี
พ.ศ. 2567
2. บัณ ฑิต
2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุด มศึ กษำแห่งชำติ
หลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิ ต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2563) ในกำรประเมินคุ ณภำพบั ณฑิ ต จะ
พิจำรณำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุด มศึก ษำแห่งชำติ (Thailand Qualifications Framework
for Higher Education : TQF) ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะบั ณฑิ ตที่ พึงประสงค์ตำมที่ห ลักสู ตรกำหนดไว้
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำ งน้อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำ งบุ คคลและควำมรับ ผิด ชอบ และ 5) ด้ำน
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ประเมินคุณภำพบั ณฑิ ต
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต โดยจำนวนบัณฑิ ต ที่ไ ด้รั บกำรประเมิ นไม่น้ อยกว่ำร้ อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิ ต ที่
สำเร็จกำรศึกษำ
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2.2 กำรได้งำนทำหรือผลงำนวิจัยของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ใช้แบบสอบถำมกั บผู้ สำเร็จกำรศึ ก ษำ เพื่อหำร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริ ญญำตรีที่ ได้ งำน ท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี โดยพิจำรณำจำกบัณฑิตปริญญำตรีที่สำเร็จกำรศึ กษำในหลัก สู ต ร
ที่ได้งำนทำ หรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่สำเร็จกำรศึกษำ
เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึ กษำในปี กำรศึ ก ษำ โดยจำนวนบัณฑิตที่ต อบแบบสำรวจต้อ งไม่น้ อยกว่ ำ
ร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
3. นัก ศึก ษา
3.1 กำรรับนักศึกษำ
ใช้ระบบกำรรับนักศึกษำและเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ดังต่อไปนี้
3.1.1 กำรรับนักศึกษำมีกำรดำเนิน กำรโดยสำนั กส่ง เสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบีย น ใน
หลำยรูปแบบ เช่น โครงกำรรับนักศึกษำโควตำพิเศษ
3.12 กำรคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำต่อ มีกำรดำเนินกำรโดยสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน และหลักสูตรในรูป แบบคณะกรรมกำร ซึ่งได้รับกำรแต่ งตั้ งจำกมหำวิท ยำลั ย มีกำรกำหนด
วิธีกำรและรูปแบบกำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำต่อตำมควำมเหมำะสม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) สอบสัมภำษณ์
2) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อ
3.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
1) สอบวัดควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์
2) อบรมควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์
3) สอบวัดควำมรู้ทำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
โดยกำรควบคุ มดู แ ลกำรให้ ค ำปรึ ก ษำวิ ช ำกำรแก่ นั ก ศึ ก ษำ และกิ จ กรรมพั ฒ นำศั ก ยภำพ
นักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.1 กำรควบคุมระบบกำรดูแล กำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และแนะแนว
แก่
นักศึกษำในระดับปริญญำตรี เช่น
1) กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะพิจำรณำจำกอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอำจำรย์ประจำหลักสูตร โดยกำหนดอัตรำส่วนนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำจำกสัดส่วนของ
ค่ำ
FTES ของนักศึกษำต่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร 20 : 1
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2) อำจำรย์ที่ปรึกษำมี คู่มือ อำจำรย์ที่ ปรึ ก ษำ สำหรับเป็นแนวทำงในกำรให้
ค ำปรึ ก ษำและมี ฐำนข้ อ มู ลนั ก ศึก ษำแต่ ละคน ตลอดทั้ ง มี ต ำรำงกำหนดเวลำส ำหรับ เข้ ำพบอำจำรย์
แต่ละท่ำนและกำรให้คำปรึกษำ และมีช่องทำงให้คำปรึกษำที่หลำกหลำยเพื่อควำมสะดวกของนั กศึก ษำ
3) มหำวิทยำลัยกำหนดตำรำงชั่วโมง Homeroom ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
นักศึกษำทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. และเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำตำมเวลำและ
โอกำสที่เหมำะสม
4) มี ก ำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษำที่ มีต่ อ กำรให้ ค ำปรึ กษำของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อนำผลไปปรับปรุงทุกรอบปีกำรศึกษำ
3.2.2 กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่
21 โดยหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) สำขำวิชำรัฐศำสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เช่น
1) กิ จ กรรมสร้ำ งเสริมทั ก ษะกำรเรีย นรู้ และนวั ต กรรมของนัก รัฐ ศำสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21
2) กิจกรรมเสริมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักรัฐศำสตร์ในยุค 4.0
3) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยด้ำนรัฐศำสตร์
4) กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเป็นนักรัฐศำสตร์มืออำชีพ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ
ผลที่เกิดกับนักศึกษำ เช่น กำรคงอยู่ของนักศึกษำ กำรสำเร็จกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจ และผล
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ โดยมีกระบวนกำรในกำรจัดเก็บผลกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
3.3.1 มีกำรสำรวจจำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ในแต่ละปี กำรศึก ษำ บันทึกเหตุผลของกำร
ไม่ศึกษำต่อ หรือออกจำกกำรศึกษำ
3.3.2 มี ก ำรด ำเนิ น กำรส ำรวจข้ อ มู ล และตรวจสอบข้ อ มู ล จ ำนวนนั ก ศึ ก ษำที่จบ
กำรศึกษำในแต่ละปี
3.3.3 มีกำรจัดทำแบบสอบถำมควำมพึง พอใจต่ อกำรบริหำรจั ด กำรหลั กสู ตร รวมถึง
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำอย่ำงเหมำะสม
3.3.4 มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์หลักสูตร
4. อาจารย์
มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ดังนี้
4.1 ระบบกำรรับอำจำรย์และแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร
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อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรและอำจำรย์ประจำหลัก สู ตรร่ ว มกั นกำหนดคุ ณสมบัติ อำจำ รย์
ประจำหลักสูตร โดยคุณวุฒิต้องไม่ต่ำกว่ำปริญ ญำโททำงรัฐ ศำสตรมหำบัณฑิ ต หรือสำขำวิชำที่สัมพั น ธ์
โดยมีประสบกำรณ์ ด้ำ นกำรวิจัย และกำรสอนในสำขำวิช ำรั ฐ ศำสตร์ มีวิธีกำรรับและแต่ง ตั้ ง อำจำ รย์
ประจำหลักสูตร ดังนี้
4.1.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลัก สูตรประชุ มเพื่ อพิจำร ณำ
แผนอัตรำกำลั ง ของอำจำรย์ป ระจำหลั ก สู ตร ซึ่งพิจำรณำจำกอั ตรำอำจำรย์ ที่ มีอยู่ จำนวนผู้เกษี ย ณ
รำชกำรในแต่ละปี และวิเครำะห์ร่วมกับแผนกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
4.1.2 มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลื อก พร้อมออกข้อสอบตำมระเบี ย บ
ของมหำวิทยำลัยและมีเกณฑ์กำรตัดสินที่ชัดเจน
4.1.3 ดำเนินกำรคัดเลือกอำจำรย์ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
4.1.4 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรเสนอรำยชื่ อเพื่ อพิจำรณำแต่ ง ตั้ง อำจำรย์ ประจ ำ
หลักสูตรตำมกระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4.1.5 ปฐมนิเทศอำจำรย์ใ หม่ เรื่องกรอบมำตรฐำนคุ ณวุฒิระดั บอุ ด มศึก ษำแห่ง ชำ ติ
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำ หน้ำที่และจรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพของอำจำรย์ และแต่งตั้งอำจำรย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกำรทำงำนและกำรปรับตัว
4.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์
4.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจำรณำแผนอัตรำกำลั งอย่ำงสม่ำเสมอ ที่
แสดงถึงอัตรำกำลังและคุณวุฒิที่มีอยู่ อัตรำกำลังที่ลำศึกษำ จำนวนผู้เกษียณและปีที่เกษียณ อัตรำกำลัง
ที่ต้องกำรทดแทนอัตรำที่เกษียณ
4.2.2 รำยงำนแผนกำรบริหำรอำจำรย์ให้คณะทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
4.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
4.3.1 ส่ ง เสริ มให้ มีก ำรเพิ่ มพู น ควำมรู้ สร้ ำ งเสริมประสบกำรณ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุงและ
พั ฒ นำกำรเรีย นกำรสอนและกำรวิ จัย ในสำขำวิ ช ำอย่ำ งต่ อ เนื่อ งแก่ อ ำจำรย์ ประจำหลั กสู ต ร เพื่ อให้
อำจำรย์ประจำหลักสูตรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำกำรเรีย นกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.3.2 สนับสนุนให้อำจำรย์ประจำหลักสูตรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร โดยกำรศึกษำ
ต่ อ กำรฝึ ก อบรม กำรศึ ก ษำดู ง ำนทำงวิช ำกำรในแหล่ งศึ ก ษำดู งำนต่ ำ ง ๆ กำรเข้ ำ ร่ว มประชุมและ
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
4.3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ อ ำจำรย์ ทำวิจั ย โดยกำรนำเสนอหั วข้ อ วิ จัย ที่ น่ำ สนใจ เพื่ อ รั บทุน
สนับสนุนจำกคณะหรือสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ควรมี คุ ณวุ ฒิ ขั้ น ต่ ำในระดั บ ปริ ญ ญำตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภำระงำนที่
รับผิดชอบ และควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ คอมพิวเตอร์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
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5. หลัก สูตร การเรีย นการสอน การประเมิน ผู้สอน
5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ได้พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
โดยผ่ำนกำรวิเ ครำะห์ส ถำนกำรณ์เ ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ภำยในประเทศ มีกำร
ปรับปรุงหลักสู ตรให้ สอดคล้ อ งกั บประกำศกระทรวงศึ กษำธิ กำรเรื่ องเกณฑ์ มำตรฐำนหลั ก สูต รระ ดั บ
ปริ ญ ญำตรี พ.ศ.2558 และยุ ท ธศำสตร์ ชำติ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีคุ ณสมบั ติ ต รงกั บ ควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและคุ ณลั ก ษณะบั ณฑิ ต ที่ พึง ประสงค์ ตำมอัต ลั กษณ์ ของมหำวิ ทยำลัย โดย
อำศัยข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 กำรวำงระบบผู้สอน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5.2.1 กำรกำกับระบบกำรจัดผู้สอน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจัดผู้สอนที่มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถในรำยวิชำที่สอน หำกรำยวิชำใดที่ต้องกำรผู้ มีประสบกำร ณ์
มำสอน จะใช้วิธีกำรเชิญมำเป็นอำจำรย์พิเศษเฉพำะรำยวิชำ
5.2.2 กำรกำกับกระบวนกำรเรีย นกำรสอน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตร อำจำรย์
ประจำหลักสูตร และอำจำรย์พิเศษ จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ในทุกรำยวิชำที่ปรำกฏตำมแผนกำรเรียน
โดยอำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำนำผลกำรประเมินกำรสอนของนักศึก ษำที่ปรำกฏใน มคอ.5 และ มคอ.6 มำ
ร่วมกับผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และผลกำรทวนสอบมำใช้ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ด้วย ทั้งนี้
ต้องดำเนินกำรจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภำคเรียน พร้อมทั้งต้องมีกำรดำเนิน กำร
ประเมินผลตำมที่ กำหนดให้ ครบถ้ วน และประเมินผลกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนในรำยวิชำนั้น ๆ เพื่อ
นำไปสู่กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนต่อไปที่เปิดทำกำรสอน
5.3 กำรประเมินผู้เรียน
มี ก ำรประเมิ น ผลกำรเรีย นรู้ผู้ เ รีย นตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำตำมแผนที่
กำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรำยวิชำในหลักสูตร พร้อมทั้งชี้แจงข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนทั้งเกณฑ์
ประเมินและผลกำรประเมิน ประกอบกำรรำยงำนใน มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อให้เกิ ด กำรพั ฒ นำ กำร
จั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ไ ด้ ผ ลตอบสนองต่อ ผลลัพธ์ ก ำรเรี ยนรู้ทั้ ง 5 ด้ ำ นโดยครบถ้ วน ผลกำรเรียนรู้
ปัญหำ อุปสรรค และกำรแก้ไขได้จัดทำรำยงำนสรุปใน มคอ.7 พร้อมหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้
5.4 ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษำแห่งชำติ
มีกำรจัดทำผลกำรดำเนิน งำนของหลัก สูตร จำกร้อยละของผลกำรดำเนิน งำนตำมตัวบ่ งชี้ ก ำร
ด ำเนิ น งำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ที่ ป รำกฏในหลัก สู ต ร ที่ ห ลั ก สูตร
ดำเนินกำรได้ในแต่ละปี กำรศึก ษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรจะเป็น ผู้รำยงำนผลกำรดำเนิ นกำร ใน
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7)
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6. สิ่งสนับสนุน การเรีย นรู้
มี ค วำมพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น กำรเรีย นรู้ ได้ แ ก่ ควำมพร้ อ มทำงกำยภำพ เช่ น ห้ อ งเรียน
ห้องปฏิบัติกำร และควำมพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือ ทรัพยำกรที่ เ อื้ อ
ต่อกำรเรียนรู้ เช่น หนังสือ ตำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบ ค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบกำร
ดำเนินงำนของสำขำวิชำ/คณะ/สถำบัน/มหำวิ ท ยำลั ย มีกำรมีส่วนร่ว มของอำจำรย์ ประจ ำหลัก สู ต ร
เพื่อให้มีสิ่ง สนับ สนุน กำรเรีย นรู้ที่ เ พีย งพอและเหมำะสมต่ อกำรเรียนกำรสอนที่ มีป ระสิ ทธิภ ำพ และมี
กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำที่มีต่อสิ่ งสนับสนุน กำร
เรียนรู้
7. ตัว บ่งชี้ผลการดาเนิน งาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ซึ่งต้องมีผลดำเนินกำรบรรลุ ตำมเป้ำหมำยติด ต่ อ กั น
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลกำรดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ ำ
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำจำกจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ปีก ารศึก ษา
2563 2564 2565 2566 2567
1. อำจำรย์ผู้รับผิด ชอบหลั กสู ต รอย่ำ งน้ อยร้อ ยละ 80 มี X
X
X
X
X
ส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่ อวำงแผน ติดตำม และทบทวน
กำรดำเนินงำนหลักสูตร
2. มี ร ำ ยละ เอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตำมแบบ มคอ. 2 ที่ X
X
X
X
X
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมำตรฐำนคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2552
3. มี ร ำยละเอี ย ดของรำยวิ ช ำ และรำยละเอี ย ดของ X
X
X
X
X
ประสบกำรณ์ ภ ำคสนำม ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึ กษำให้ ค รบ
ทุกรำยวิชำ
4. จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรของรำยวิ ช ำ และ X
X
X
X
X
รำยงำนผลกำรด ำเนิน กำรของประสบกำรณ์ ภ ำคสนำม
ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้น สุ ด
ภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ
ตัว บ่งชี้แ ละเป้าหมาย
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ปีก ารศึก ษา
2563 2564 2565 2566 2567
5. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลัก สูตรตำมแบบ X
X
X
X
X
มคอ.7 ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
6. มีกำรทวนสอบผลสั มฤทธิ์ข องนัก ศึ กษำตำมมำตร ฐำน X
X
X
X
X
ผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อ ย
ร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ
7. มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน กลยุทธ์ X
X
X
X
กำรสอน หรื อ กำรประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อำจำรย์ ใ หม่ (ถ้ ำ มี ) ทุ ก คนได้ รั บ กำรปฐมนิ เ ทศ หรือ X
X
X
X
X
ได้รับคำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
9. อำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ รั บ กำรพั ฒ นำทำง X
X
X
X
X
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ ำนวนบุ ค ลำกรสนั บสนุ นกำรเรีย นกำรสอน (ถ้ำมี) X
X
X
X
X
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำวิ ช ำกำร และ/หรื อวิ ช ำชี พ ไม่ น้ อ ยกว่ำ
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของนัก ศึ กษำปีสุ ด ท้ ำย/บัณฑิต X
X
ใหม่ ที่ มีต่ อ คุ ณภำพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิต ที่มีต่อ บัณฑิ ต ใหม่ X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ ) ในแต่ละปี
9
10 10 11 12
ตัว บ่งชี้บงั คับ (ข้อ ที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัว บ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ )
8
8
8
9
10
ตัว บ่งชี้แ ละเป้าหมาย

หมายเหตุ: X หมำยถึง มีกำรดำเนินกำรครบถ้วนตำมตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุฒิ ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินดั ง นี้
คือ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลกำรดำเนินกำรบรรลุ ตำมเป้ำ หมำย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ มี ผ ล
กำรดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำจำกจำนวนตัว บ่ ง ชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนิน การของหลัก สูตร
1. การประเมิน ประสิท ธิผลของการสอน
1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรยึดถือ ในนโยบำยควำมเป็นเลิ ศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ ยึ ด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดั งกล่ำ ว คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูต รและ
คณำจำรย์ ผู้ ส อนจึง ได้ ก ำหนดกลยุ ท ธ์ และกระบวนกำรบริห ำรจั ด กำรกิ จ กรรมกำรเรีย นกำรสอนที่
หลำกหลำย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พธ์ ก ำรเรีย นรู้ ของนัก ศึ ก ษำที่ มีค วำมเป็ นเลิ ศ ตลอดเวลำ ดั ง นั้ น ในกำร
ประเมินกลยุทธ์กำรสอนจึงมุ่งเน้นประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
1) คุณภำพของหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร
2) องค์ประกอบเชิ งสนับสนุนของมหำวิทยำลัย ในด้ำนต่ำ ง ๆ ที่ส่งผลต่อผลลั พธ์ กำร
เรี ย นรู้ อ ย่ ำ งมี คุ ณภำพของนั ก ศึ ก ษำ เช่ น สภำพแวดล้ อ มและอุ ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ ทรั พยำกรกำรศึกษำ
บรรยำกำศของมหำวิทยำลัย กำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนัก ศึก ษำกั บนัก ศึก ษำ นักศึกษำกั บ
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นต้น
3) คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลหลักสูตร รำยวิชำ และกำรสอน
4) กำรประเมินรำยวิชำโดยนักศึกษำ
5) กำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
6) แบบรำยงำนผลกำรสอนของอำจำรย์
7) กำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลแก่คณำจำรย์
ข้อมูลและหลั ก ฐำนกำรประเมิ น กลยุท ธ์ กำรสอนต่ำ ง ๆ เหล่ำนี้ ถือเป็นกรอบมำตรฐำน กำ ร
ประเมิ น คุ ณภำพกำรสอน และจะต้ อ งเก็ บ รวบรวมเป็ น เอกสำรหลั ก ฐำนในทุ ก ภำคเรี ยนและทุกปี
กำรศึกษำ เพื่อกำรทบทวน ตรวจสอบ และดำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพต่อไป
1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
นักศึกษำทำกำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้ กลยุทธ์ กำรสอนรำย วิชำที่ไ ด้วำงแผนไว้ ใ น
รำยกำรประเมิน ดังต่อไปนี้
1) เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน
2) ควำมรอบรู้และควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำของรำยวิชำ
3) ทักษะกำรสอนและกำรถ่ำยทอดในฐำนะครูมืออำชีพของผู้สอน
4) บุคลิกภำพของผู้สอนในกำรสอน
5) ควำมใส่ใจของผู้สอนที่มีต่อนักศึกษำและกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
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6) กำรปฏิสัมพัน ธ์ข องผู้ สอน ควำมมุ่งมั่น ตั้ งใจในกำรสอน และวิธีกำรประเมิน ผลที่
เหมำะสม
7) ควำมสำมำรถของผู้สอนในกำรสื่อสำรถึ งวัต ถุประสงค์กำรประเมินผล ข้อจำกัดต่ำง
ๆ และมำตรฐำนคะแนน
8) จุดเน้นสำคัญที่ผู้สอนใช้ในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำได้บรรลุผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้
9) ควำมสัมพันธ์ของหลักสูตรกับเนื้อหำรำยวิชำที่ต่อเนื่อง
10) ควำมมุ่งมั่นของผู้สอนต่อกำรปรับปรุงกำรสอนแต่ละครั้งอย่ำงต่อเนื่ อง
11) กำรผสมผสำนกำรสอน หรื อ กำรสอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมและทั กษะชีวิต
ให้แก่นักศึกษำเมื่อมีโอกำส
12) กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เชิงสร้ำ งสรรค์ เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีค วำมสุ ข ของ
นักศึกษำ
ข้อมูลจำกกำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนบริหำรกำรสอนจะรวบรวมไว้เป็น ข้ อ มู ล
เพื่อกำรทบทวน ประเมินผล และกำรจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคเรี ย น
และทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งอำจำรย์ต้องรวบรวมข้อมูลหลั กฐำนกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนไว้เ ป็ น
แนวปฏิบัติที่ดี
2. การประเมิน หลัก สูตรในภาพรวม
กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวมสำมำรถดำเนิ นกำรประเมินได้ เมื่ อนั กศึ กษำได้ ศึก ษำรำยวิ ช ำ
ตำมเกณฑ์หลักสู ตร เป็นช่วงเวลำของกำรทบทวนและประเมิ นหลั กสู ตรเพื่อ ตัด สิน ว่ำหลั กสู ตรมี ค วำ ม
เหมำะสม ทันสมัย และสนองตอบหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 4 กลุ่มหลัก คือ
2.1 นักศึกษำ
2.2 คณำจำรย์ผู้สอนและคณะกรรมกำรประจำหลักสูตร
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมกำรประเมินจำกภำยนอก
2.4 ผู้ใช้บัณฑิต
โดยกำรนำผลกำรประเมินในแต่ละครั้งมำพิจำรณำเพื่อหำจุด เด่นจุ ดด้อ ยของหลักสู ตร รำยวิชำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล ตลอดจนควำมพึงพอใจของบั ณฑิตและผู้ใ ช้บั ณฑิ ต
เก็บรวบรวมไว้ เป็ นข้ อ มูล พื้ น ฐำน เพื่อใช้ในกำรทบทวนและปรั บปรุง หลัก สู ตรให้ ส อดคล้อ งกับ ควำ ม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3. การประเมิน ผลการดาเนิน งานตามรายละเอีย ดหลัก สูตร
จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึ กษำประจำปีตำมตัว บ่งชี้ ผลกำรดำเนิน งำนหลั กสู ตรที่ระบุ ไ ว้
ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงน้ อย 3 คน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำ ลั ย
โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำรครบ 5 ข้อแรก มีกำรดำเนินกำรครบ 8 ข้อแรก มีกำรดำเนินกำรครบทุกข้อ
มหำวิทยำลัยรำชภั ฏนครสวรรค์ มีนโยบำยที่ก ำหนดให้ หลั ก สูต รมีก ำรพั ฒนำให้ ทัน สมัย โดย
แสดงกำรปรับปรุง ตัวบ่ งชี้ ด้ำนมำตรฐำนและคุ ณภำพกำรศึก ษำเป็น ระยะ ๆ อย่ำงน้อยทุก 3 ปี และมี
กำรประเมินเพื่อพัฒนำหลักสูตรอย่ำงน้อยต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมิน และการวางแผนปรับปรุงหลัก สูตรและแผนกลยุท ธ์ก ารสอน
ให้มีคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเพื่ อกำรพิจำรณำทบทวนผลกำรประเมิน ซึ่งได้ดำเนินกำรมำทั้ ง
กำรประเมินรำยวิชำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ กำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่
กำหนดของนักศึก ษำ คณะกรรมกำรดำเนินกำรทบทวนผลกำรประเมิ นจะทำกำรศึก ษำวิ เ ครำะห์ แ ละ
ประเมินผลร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและคณำจำรย์ผู้สอนเพื่อ พัฒนำปรับปรุง
4.1 รำยวิชำ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรปรับปรุงย่อย
4.2 หลักสูตรจะปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกั บกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้ และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิ ตในท้องถิ่นและสังคม
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจั ดการศึก ษาระดับ ปริ ญญา ตรี
พ.ศ.2550
- ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
- ระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ว่าด้วยการเที ยบโอนผลการเรีย นและการ
ยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”

“ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ว่าด้วยการจัด

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น ๒
ประเภทคือ
(๑) นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวัน เวลาทําการปกติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษา
ภาคปกติ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน

หมวด ๑
ความมุ่งหมาย
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ
มุ่งผลิต
บัณฑิตที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๗ ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุความมุง่ หมายตามข้อ ๖
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ให้กําหนดยุทธศาสตร์ใน

(๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
(๒) พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตให้แก่ท้องถิ่น
(๓) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือหลักเกณฑ์วิธีการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ใช้ระบบทวิภาค ใน ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
กรณีเปิดภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตใน
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ข้อ ๑๒ จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษามีดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๓ การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
(๑) นักศึกษาทีม่ ีเหตุจําเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได้ เมื่อได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกําหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาอาจขอลาพัก
การศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้

(ก) นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคําสั่งแพทย์
โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่ทาง
ราชการรับรอง
(ข) นักศึกษามีเหตุจําเป็นสุดวิสัย

และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
(๓) นักศึกษาทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเข้าศึกษา
ใหม่จะต้องยื่นคําร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
มิฉะนั้นจะไม่มสี ิทธิลงทะเบียน รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็น
กรณีพิเศษ
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๖๐

เมื่อสิ้นภาค

(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๘๐

เมื่อสิ้นภาค

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐

แต่ยังได้ค่าระดับ

(ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ
๘ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒
ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๔(๒) และ ๓๔(๓) ในการ
เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพต่ํากว่า C เป็นครั้งที่ ๒

หรือรายวิชาการฝึก

(ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๔)
(ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๒๒ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๖๐

เมื่อสิ้นภาค

(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๘๐

เมื่อสิ้นภาค

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากว่า ๑.๘๐

แต่ยงั ได้ค่าระดับ

(ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ
๘ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒
ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ใน
การเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ ต่ํากว่า C เป็นครั้งที่ ๒

หรือรายวิชาการฝึก

(ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๔)
(ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามข้อ ๒๒
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓

หรือไม่ปฏิบัติตาม

(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ จะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อเป็น
กรณีตาม ข้อ ๑๔ (๑) (ช) และข้อ ๑๔ (๒) (ช) โดยต้องยื่นคําร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามข้อ ๒๒ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา
พักการศึกษาตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๕ การขอเข้าศึกษาปริญญาทีส่ องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
(๒) การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเข้า
ศึกษาและอธิการบดี
(๓) การเทียบโอนและการรับโอนผลการเรียนรายวิชา
(ก) รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
จะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนผลการเรียนรายวิชา โดยให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(ข) นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและการรับ
โอนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(ค) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะโดยมีหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(ง) การสําเร็จการศึกษาของปริญญาทีส่ อง
เกณฑ์ปกติของการสําเร็จการศึกษา

อาจสําเร็จการศึกษาได้ก่อนตาม

ข้อ ๑๖ การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน
(๑) นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยผู้สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
แต่จะศึกษาสองปริญญาควบได้เฉพาะหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นหลักสูตรควบเท่านั้น
(๒) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วน ตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร กรณีทรี่ ายวิชาใช้ร่วมกันให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหล่านั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง
(๓) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้
เป็นไปตามข้อ ๑๒ และข้อ ๓๔
หมวด ๓
หลักสูตร
ข้อ ๑๗ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี
ข้อ ๑๘ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง
ขวาง มีโลกทัศน์ที่ กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุม สาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต
การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นราย
วิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่
อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

ข้อ ๑๙ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๘๔
หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๑๑๔ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต
การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโท
จะต้องมีจํานวนหน่วยกิตวิชาเอกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีจํานวนหน่วยกิตวิชาโทไม่น้อยกว่า ๑๕
หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอก อีกไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ข้อ ๒๐ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ม่งุ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดทําการสอน โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชาต่าง ๆ และมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต
ข้อ ๒๑ การจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ซึ่งมีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และใน
จํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
ได้ประจําอยู่แล้วจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร
หมวด ๔
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนรายวิชา
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว
ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

แต่ยังไม่สาํ เร็จการศึกษาต้อง

(๒) นักศึกษาทีไ่ ม่มาลงทะเบียนตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
(๓) จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
ของรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้

จะไม่มสี ิทธิ์

ซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิต

(ก) นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
(ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น ในการลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวน
หน่วยกิต แตกต่างไปจากที่กําหนด ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
รายวิชาครบตามหลักสูตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุให้เรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธิ์ในการได้รบั เกียรตินิยม
ข้อ ๒๔ การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ว่าด้วยการนั้น ๆ

ให้เป็นไปตาม

ข้อ ๒๕ การขอถอนและขอเพิ่มรายวิชา
(๑) การขอถอนรายวิชาให้กระทําก่อนการสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทําภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
แรกของ ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามข้อ ๒๒
ข้อ ๒๖ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นกั ศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใช้ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ
หมวด ๕
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๒๘ ให้มีการประเมินผลการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒
ระบบคือ
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน

ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน

A

ดีเยี่ยม

๔.๐

B+

ดีมาก

๓.๕

B

ดี

๓.๐

C+

ค่อนข้างดี

๒.๕

C

พอใช้

๒.๐

D+

อ่อน

๑.๕

D

อ่อนมาก

๑.๐

E

ตก

๐

นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนได้ระดับคะแนนเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือว่า
สอบได้ รายวิชาใดหากค่าระดับคะแนนเป็น E ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ เว้นแต่
รายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ให้ถอื ว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
และถ้าได้ผลการประเมินต่ํากว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) ระบบไม่มคี ่าระดับคะแนน ให้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้
สัญลักษณ์

ความหมายของผลการเรียน

PD

(Pass with Distinction)

ผ่านดีเยี่ยม

P

(Pass)

ผ่าน

F

(Fail)

ไม่ผ่าน

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๒๙ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีความหมายดังนี้

(๑) Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด
(๒) W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องกระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒
สัปดาห์
(ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว

หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

(๓) I (Incomplete) ใช้สําหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ตามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณากําหนดระยะเวลาทํางานของนักศึกษา หากยังทํางานไม่สมบูรณ์ตามกําหนดระยะเวลา ให้
พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้วและให้ดําเนินการส่งผลการเรียน ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป
(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษาดําเนินการยื่นคํา
ร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วให้
ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น และให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณี
นักศึกษาไม่มายื่นคําร้องขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ผลการเรียนเป็น “E”
ข้อ ๓๐ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ยกเว้นการเรียนให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๓๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I”
ไม่นําหน่วยกิต มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
(๑) กรณีทสี่ อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นบั รวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช้เป็น
ตัวหารด้วย
(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นักศึกษาได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ํารายวิชา
เดิมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้นักศึกษาภาคปกติต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด
ตามข้อ ๑๒ หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาประสงค์เรียนซ้ํารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนใน
รายวิชาหนึ่ง ๆ จะกระทําได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด ๖
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๔ การสําเร็จการศึกษา

ผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ

ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร ๒ ปี
ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี

กรณีที่นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๕ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสูตร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(๔) ไม่เป็นผู้ทศี่ ึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กําหนดเวลาการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกําหนด แต่ไม่เกินจํานวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๗
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๖ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕
ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
ข้อ ๓๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีต้อง
กําหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรให้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔
ประเด็น คือ

(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ ๓๘ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้
ดําเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การ
วางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการที่
หลากหลาย
การใช้สอื่ การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใด
เห็นสมควรให้ดําเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในวรรคแรก ให้เสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยบังคับใช้ต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ สําหรับนักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก่อน
ระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสูตรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี” หมายความว่า การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“การประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีที่ดําเนินการในวัน เวลาทําการปกติ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ
“อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มรี ะบบการประเมินผลการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งด้านความรู้ คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านทักษะ

กระบวนการโดยต้องมีทั้งการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลปลาย
ภาคการศึกษา รายละเอียดการดําเนินการ กรอบการประเมินและสัดส่วนของคะแนนระหว่างภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
วิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข้อ ๖ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา และจะมีสิทธิ์ขอเข้ารับ
การประเมินผลปลายภาคการศึกษาได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด
(๒) กรณีที่มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตา่ํ
กว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรให้มสี ิทธิส์ อบ
ข้อ ๗ นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ จะไม่มสี ิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
(๑) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
และคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) พิจารณาไม่ให้มสี ิทธิ์สอบ
(๒) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด
ข้อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา แต่ไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินผลเนือ่ งจากเหตุจําเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอรับการประเมินผล
ในรายวิชาที่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา ถัดไป โดยให้คณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณา
กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ได้
ให้นักศึกษาผู้นั้นไปพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้ารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาทีก่ ําหนด
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
กรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอ
เลื่อนการขอเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการ
เข้ารับการประเมินผล กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) อนุญาต ให้นักศึกษาผู้นั้นไปขอรับการประเมินผล
ตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด
กรณีนักศึกษาไม่มาติดต่อขอยื่นคําร้องขอรับการประเมินผล ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสามหรือคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผล หรืออนุญาตให้เข้ารับ

การประเมินผลแต่นักศึกษาไม่เข้ารับการประเมินผลตามกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น E
หรือ F แล้วแต่กรณี
ผู้ไม่มีสทิ ธิ์เข้ารับการประเมินผลตามข้อ ๗ (๑) และข้อ ๗ (๒) ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ให้มีการประเมินผลการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒
ระบบ คือ
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน

ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน

A

ดีเยี่ยม

๔.๐

B+

ดีมาก

๓.๕

B

ดี

๓.๐

C+

ค่อนข้างดี

๒.๕

C

พอใช้

๒.๐

D+

อ่อน

๑.๕

D

อ่อนมาก

๑.๐

E

ตก

๐

นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนได้ระดับคะแนนเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือว่า
สอบได้ รายวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น E ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชา
เลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สําหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และ
ถ้าได้ผลการประเมินต่ํากว่า C เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) ระบบไม่มคี า่ ระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
สัญลักษณ์

ความหมายของผลการเรียน

PD (Pass with Distinction)

ผ่านดีเยี่ยม

P (Pass)

ผ่าน

F (Fail)

ไม่ผ่าน

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกําหนด
เฉพาะรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๑๐ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีความหมายดังนี้
(๑) Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด

โดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถ

(๒) W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาหรือตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องกระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ สัปดาห์
(ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

นั้นแล้ว
(๓) I (Incomplete) ใช้สําหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมือ่
สิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน
ตามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณากําหนดระยะเวลาทํางานของนักศึกษา หากยังทํางานไม่สมบูรณ์ตามกําหนดระยะเวลา ให้
พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และให้ดําเนินการส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษา
ถัดไป
(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นกั ศึกษาดําเนินการยื่นคํา
ร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วให้
ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้นและให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป
ในกรณีนักศึกษาไม่มายื่นคําร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน
การศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

นับแต่วันเปิดภาค

ข้อ ๑๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการยกเว้นการเรียน
ได้ผลการเรียนเป็น “P”

ให้

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิต
เพื่อพิจารณารายวิชาครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุ
ให้เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธิ์ในการได้เกียรตินิยม
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I”
ไม่นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
(๑) กรณีทสี่ อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นบั รวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช้เป็น
ตัวหารด้วย
(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น
ข้อ ๑๔ การสําเร็จการศึกษา

ผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ

ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ

ครบตามหลักสูตร

รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด
(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

(๑) นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๖๐

เมื่อสิ้นภาค

(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๘๐

เมื่อสิ้นภาค

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐

แต่ยังได้ค่าระดับ

(ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๘ ปี
การศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ ปีการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่ํากว่า C เป็นครั้งที่ ๒
(ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๔)
(ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา
พักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๖๐

เมื่อสิ้นภาค

(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๘๐

เมื่อสิ้นภาค

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐

แต่ยังได้ค่าระดับ

(ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๘
ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ ปีการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพต่ํากว่า C เป็นครั้งที่ ๒

หรือรายวิชาการฝึก

(ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๔)
(ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ เป็น
กรณีตามข้อ ๑๕ (๑) (ช) และ ข้อ ๑๕ (๒) (ช) โดยยื่นคําร้องขอคืนสภาพต่อมหาวิทยาลัยและดําเนินการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ํารายวิชา
เดิม เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๑๕ (๑) (ง)
หรือข้อ ๑๕ (๒) (ง) หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาประสงค์เรียนซ้ํารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนใน
รายวิชาหนึ่ง ๆ ให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี ดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๘ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ และศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

(๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(๔) ไม่เป็นผู้ทศี่ ึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กําหนดเวลาการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ส่วนนักศึกษา ภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกําหนดแต่ไม่เกินจํานวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๙ ในการอนุมัติการประเมินผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา ให้มีผู้อนุมัติดังนี้
(๑) ให้คณบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนของคณะเป็น
ผู้อนุมัติการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะนั้น ๆ
(๒) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา

ซึง่ สภา

ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ สําหรับนักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก่อน
ระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสูตรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาคผนวก
ภาคผนวก ข ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสู ตรรัฐศำสตรบั ณฑิต
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลั กสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
- รำยงำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
- สรุปผลกำรประเมินหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
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คำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ที่ ๑๙๖ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิต
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รั ฐ ศำสตร บั ณ ฑิ ต คณะมนุ ษ ยศำ สตร์ แ ละสั ง คมศำ สต ร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสั งคม
ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุ ฒิร ะดั บอุ ด มศึก ษำแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสู ตร โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิ ต
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรำยชื่อต่อไปนี้
๑. ผศ.พรรณอร
วันทอง
๒. ผศ.ดร.สุรพล
พรมกุล
๓. ผศ.ดร.โอฬำร ถิ่นบำงเตียว
๔. นำยเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
๕. นำยวิรัตน์
ศิริกุล
๖. พ.ต.ท.วิชิต
ศรีไชยวำน
๗. นำยอธิคม
เรียมศรีสกุล
๘. นำยสมบัติ
ชูมำ
๙. อำจำรย์อดุลเดช ถำวรชำติ
๑๐. ว่ำที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นำคพ่วง
๑๑. ดร.สุบัณฑิต
จันทร์สว่ำง
๑๒. ดร.วิชญำภำ
เมธีวรฉัตร
๑๓. อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก
๑๔. อำจำรย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
๑๕. อำจำรย์นันทิยำ สัตยวำที
๑๖. อำจำรย์รตำ
อนุตตรังกูร

ประธำนกรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยนอก) ด้ำนรัฐศำสตร์
กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยนอก) ด้ำนรัฐศำสตร์
กรรมกำร ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (สำยปกครอง)
กรรมกำร ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (สำยท้องถิ่น)
กรรมกำร ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (ตำรวจ)
กรรมกำร ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (สำยงำนยุติธรรม)
กรรมกำร ผู้แทนภำคประชำชน
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมกำรและเลขำนุกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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หน้ำที่ ๑. ก ำหนดรำยวิ ช ำในกำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรั ฐ ศำสตรบั ณฑิ ต พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้
สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน
๒. ก ำหนดผลกำรเรีย นรู้ พิ จ ำรณำรำยวิ ช ำค ำอธิบ ำยรำยวิ ชำ และเนื้ อ หำกำหนด
กลยุ ท ธ์ กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอน และกำรวั ด และประเมิ น ผลรำยวิ ช ำของ
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
๓. จั ด ท ำรำยละเอี ย ดของหมวดวิ ช ำในหลั ก สู ต รโดยค ำนึ ง ถึง กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
นักศึกษำ คณำจำรย์ ชุมชน และผู้ใช้บัณฑิต
๔. กำหนดแนวทำงในกำรบริหำรหลักสู ตรและกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนในหลั ก สู ต ร
รัฐศำสตรบัณฑิตหลักสูตรพัฒนำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีประสิทธิภำพ
๕. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กำรปรับ ปรุง หลัก สู ต รรั ฐ ศำสตรบั ณฑิต พ .ศ.
๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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คำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ที่ ๒๔๗ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรรัฐ ศำสตรบัณฑิ ต
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รั ฐ ศำสตร บั ณ ฑิ ต คณะมนุ ษ ยศำ สตร์ แ ละสั ง คมศำ สต ร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสั ง คม
ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุ ฒิร ะดั บอุ ด มศึก ษำแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลัก สูตร โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิ ต
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรำยชื่อต่อไปนี้
๒. คณะกรรมการฝ่ายวิพากษ์ห ลัก สูตร
๑.
ผศ.ดร.สุรพล
พรมกุล
กรรมกำรภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์
๒.
ผศ.ดร.โอฬำร
ถิ่นบำงเตียว กรรมกำรภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์
หน้ำที่

ให้คำชี้แนะเกี่ยวกั บกำรปรับปรุงหลัก สูตรรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ต เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ
ควำมเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ได้ มำตรฐำน ตำ มกร อบมำ ตร ฐำน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร

๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการวิพ ากษ์ห ลักสู ตร
๒.๑ ผศ.พรรณอร
วันทอง
๒.๒ ดร.วิชญำภำ
เมธีวรฉัตร
๒.๓ ดร.สุบัณฑิต
จันทร์สว่ำง
๒.๔ ว่ำที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นำคพ่วง
๒.๕ อำจำรย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
๒.๖ อำจำรย์รตำ
อนุตตรังกูร
๒.๗ อำจำรย์นันทิยำ สัตยวำที
๒.๘ อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก

กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์
/ ๔.๙ อำจำรย์…
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๒.๙
หน้ำที่

อำจำรย์อดุลเดช

ถำวรชำติ

กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์

ปรับปรุงหลักสูตรรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ต ตำมคำชี้แนะของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิ พำ กษ์
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมเปลี่ ยนแปลงของสั ง คมได้ มำตรฐำน ตำม
กรอบมำตรฐำนคุ ณวุฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็ น ไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสู ตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสตตบงกช สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
๒. ผศ.ดร.โอฬำร ถิ่นบำงเตียว
๓. ดร.ไพศำล เครือแสง
๔. ผศ.พรรณอร วันทอง
๕. ดร.วิชญำภำ เมธีวรฉัตร
๖. ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่ำง
๗. ว่ำที่ รต.เอกลักษณ์ นำคพ่วง
๘. อำจำรย์อดุลเดช ถำวรชำติ
๙. อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก
๑๐. อำจำรย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
๑๑. อำจำรย์รตำ อนุตตรังกูร
๑๒. อำจำรย์นันทิยำ สัตยวำที
๑๓. อำจำรย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย
๑๔. ดร.สมปอง ขวัญพุทโธ
๑๕. อำจำรย์กิจจำ มหำวิจิตร
๑๖. ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล
๑๗. นำยเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
๑๘. พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวำน
๑๙. ด.ต.วิรัตน์ ศิริกุล
๒๐. นำยสมบัติ ชูมำ
๒๑. นำงสำวพัชรินทร์ เกษสุวรรณ
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้ำสำขำวิชำรัฐศำสตร์
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐศำสตร์
อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำรัฐศำสตร์
อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำรัฐศำสตร์
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยงำนยุติธรรม
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยปกครอง
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยตำรวจ/ทหำร
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยท้องถิ่น
ตัวแทนภำคประชำชนและสังคม
ตัวแทนภำคประชำชนและสังคม
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วาระที่ ๒ รับรองผลรายงานการประชุม
-ไม่มีวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (เรื่องสืบเนื่อง)
-ไม่มีวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา/หารือ
ดร.ไพศำล เครือแสง ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรปรับปรุงหลักสูตรถือ เป็ นสิ่ง สำคั ญใน กำร
พัฒนำกำรเรีย นกำรสอนของแต่ล ะหลัก สู ตร และเมื่อ ครบก ำหนดเวลำในกำรปรับ ปรุ งหลั กสู ตร ใหม่
สำขำวิชำรัฐศำสตร์จึงได้จัดให้ มีกำรวิพำกษ์ หลัก สูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรรัฐ ศำสตรบั ณฑิต (ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ในกระบวนกำรวิพำกษ์หลักสูตร มี
ควำมจ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ที่ ค ณำจำรย์จ ะต้ อ งร่ ว มกั น เสนอแนะข้ อ มู ล ทำงวิช ำกำรและองค์ ค วำมรู้ทำง
รัฐศำสตร์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสู ตรรัฐ ศำสตรบั ณฑิต ให้มีควำมทันสมัย ครอบคลุม และ
ทันต่อสถำนกำรณ์ทำงสังคมกำรเมื องในปัจจุบัน ในกำรนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนรัฐ ศำสตร์ มำร่ ว ม
วิพำกษ์หลักสูตร และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงหลักสู ตรรัฐศำสตรบั ณฑิต ด้วย
อำจำรย์วรวิทย์ นพแก้ว ชี้แจงให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ กระบวนกำรวิ พำกษ์ หลั กสู ตรรัฐ ศำ สตร
บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จะร่วมกันพิจำรณำแต่ละหมวดใน มคอ.๒ อันประกอบด้วย หมวดที่ ๑๒ ข้อมูลทั่วไปและข้ อ มูล เฉพำะของหลัก สูตร หมวดที่ ๓ ระบบกำรจัดกำรศึก ษำ กำรดำเนินกำร และ
โครงสร้ำงของหลักสูตร หมวดที่ ๔-๕ ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลนักศึก ษำ หมวดที่ ๖-๘ กำรพัฒนำอำจำรย์ กำรประกันคุณภำพหลั กสูต ร กำรประเมิน และ
ปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลั กสู ตร ขอให้ทุกท่ำนร่วมพิจำรณำและให้ ข้อ เสนอแนะตำมเอกสำรแนบ
กำรประชุม
ผศ.ดร.โอฬำร ถิ่นบำงเตียว เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้
๑. ควรพัฒนำหลักสูตรไปสู่ควำมเป็นสำกล ส่งเสริมให้บัณฑิตสำมำรถประกอบอำชีพได้
๒. ควรสร้ ำ งหลั ก สู ต รที่ มีอั ต ลั ก ษณ์ มี แ นวทำงของตนเองที่ส อดคล้ องกั บ บริบ ทกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น เหมำะสมกับนักศึกษำและกำรประกอบอำชี พของนัก ศึกษำในอนำคต ควรมีวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกั บ
บริบททำงกำรเมืองในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น สี่แควศึกษำ เศรษฐศำสตร์กำรเมืองท้องถิ่น
๓. ควรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ในระดับชำติและระดับท้อ งถิ่น รวมถึงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้วย
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๔. เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ กำรประกอบอำชีพทำงรำชกำรจึงเป็นทำงเลื อ ก
ที่สังคมมองว่ำมั่นคง และนักศึกษำส่วนใหญ่ก็ต้องกำรไปสู่ อำชีพทำงรำชกำร จึงควรมีรำยวิชำที่มีเนื้อ หำ
ครอบคลุมกำรสอบเข้ำรับรำชกำรด้วย
๕. กรณีวิชำที่มีเ นื้อ หำเกี่ย วกั บ กฎหมำย ควรบรรจุไว้ในหลัก สู ตรในหมวดวิช ำเลื อ ก เพรำะ
จำเป็นต่อกำรสมั ครงำนหรื อสอบเข้ ำ ศึ ก ษำต่อ ทั้งนี้ควรสร้ำ งควำมเข้ำ ใจให้ กั บนั ก ศึก ษำในเรื่ อ งกำร
วำงแผนอนำคต นักศึกษำควรมีแนวทำงในกำรประกอบอำชี พหรือ ศึก ษำต่ อ แล้วเลือกเรียนวิชำเฉพำ ะ
ด้ำนเลือกให้สอดรับกับแผนกำรประกอบอำชีพในอนำคตของตนเอง
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้
๑. เสนอให้พัฒนำหลั กสู ตรรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ตให้เ ป็นหลักสู ตรที่มีเป้ำ หมำยในระดับ ท้อ งถิ่น ยึด
โยงกับประชำชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และเครือข่ำยต่ำง ๆ ในท้องถิ่น
๒. ให้พิจำรณำควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม กำรลดจำนวนลงของนักศึกษำ ภำวะกำรมีงำนท ำ
ของบัณฑิต
๓. เสนอให้พิจำรณำเรื่องกำรจัด กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ E-Learning หรือหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตร
อำจำรย์พิเศษ ตัวแทนผู้ใช้บั ณฑิ ตจำกภำคส่ วนต่ำ งๆ และตัวแทนภำคประชำชนและสั ง คม
เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้
๑. ควรเน้นหลักสูตรให้ตอบสนองต่อกำรตระหนักรู้ตนเองของนั ก ศึกษำ และต่อท้องถิ่น
๒. หลักสูตรควรเน้นกำรประสำนทำงำนร่ ว มกัน กับ ชุ มชนท้อ งถิ่น และปลูกฝังอุ ด มกำรณ์ ก ำร
เคลื่อนไหวรับใช้สังคมให้แก่นักศึกษำ
๓. ควรเน้นกำรสอนศำสตร์ตะวันออกและควำมเป็นไทยให้มำกขึ้น
๔. ควรเพิ่มข้อตกลงควำมร่ว มมือ กับ หน่ว ยงำนรำชกำรส่วนต่ำ งเพื่ อประโยชน์แก่ นัก ศึ กษำ ใน
กำรแลกเปลี่ยนผู้มีประสบกำรณ์จริงเข้ำมำสอนและแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกหน้ำงำนให้แก่นัก ศึกษำ
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สรุปผลการประเมินหลัก สู ตรรั ฐศาสตรบัณ ฑิ ต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
กำรประเมินหลักสูตรรัฐศำสตรบั ณฑิ ต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ ง
โดยตรงกับหลั กสู ตร ได้แก่ คณำจำรย์และนั ก ศึก ษำสำขำวิชำรั ฐ ศำสตร์ จำนวน 258 คน มุ่งประเมิ น
หลั ก สู ต รในประเด็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบของกำรประกั น คุ ณภำพกำรศึ ก ษำภำยใ นระดับ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. ภำพรวมของหลักสูตร
2. โครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำ
3. กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบัณฑิต
4. กำรประเมินหลักสูตรด้ำนนักศึกษำ
5. กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์
6. กำรประเมินหลักสูตรด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลผู้เรียน
7. กำรประเมินหลักสูตรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ผลกำรประเมินหลักสูตรแปลค่ำตำมเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)
4.50 – 5.00 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก
3.50 – 4.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี
2.50 – 3.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
1.50 – 2.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
1.00 – 1.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ควรปรับปรุงอย่ำงยิ่ง
1. ภาพรวมของหลักสูตร
ตำรำงที่ 1 กำรประเมินภำพรวมของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับผลการประเมิน
S.D.
𝑋̅
1. หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 3.89
0.56
ดี
2. หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 4.00
0.60
ดี
3. หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ
4.12
0.56
ดี
“ศำสตร์” สำขำวิชำรัฐศำสตร์
4. หลักสูตรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำและบริกำร
3.77
0.62
ดี
สังคมในด้ำนวิชำกำร
รวม
3.94
0.58
ดี
รายการประเมิน
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จำกตำรำงที่ 1 กำรประเมิ น ภำพรวมของหลั ก สู ต ร พบว่ ำ อยู่ ใ นระดั บ ดี ( 𝑋̅= 3.49, S.D. =
0.58) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ กำรประเมินภำพรวมของหลัก สูตรอยู่ใ นระดั บดี ทั้ง 4 ข้อ เรียงลำดั บ
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดไปหำต่ำสุด ดังนี้ หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสองคล้ องกับ ศำสตร์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (𝑋̅=
4.12, S.D. = 0.56) หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้อ งถิ่น (𝑋̅ = 4.00, S.D. = 0.60) หลักสูตร
มีควำมสอดคล้ องกั บกำรพั ฒนำประเทศ (𝑋̅= 3.89, S.D. = 0.56) หลักสูตรเปิ ดโอกำสทำงกำรศึ ก ษำ
และบริกำรสังคมในด้ำนวิชำกำร (𝑋̅= 3.77, S.D. = 0.62)
2. โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
ตำรำงที่ 2 กำรประเมินโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำ
รายการประเมิน

2451101 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐศำสตร์
2451102 กำรเมืองกำรปกครองไทย
2451103 ทฤษฎีกำรเมือง 1
2451501 รัฐธรรมนูญศึกษำ
2461102 ควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมำย
4311702 คอมพิวเตอร์เพือ่ อำชีพ
2452101 ทฤษฎีกำรเมือง 2
2452501 ข้อบังคับทำงกำรปกครองสำหรับนักรัฐศำสตร์
2452502 ระเบียบปฏิบตั ริ ำชกำรไทย
2312701 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรเรียนรู้
2453101 ภูมริ ฐั ศำสตร์และบริบททำงกำรบริหำร
2453104 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศำสตร์
2453602 สถิตใิ นกำรวิจยั ทำงสังคมศำสตร์
2313701 ภำษำอังกฤษสำหรับนักรัฐศำสตร์
2454706 สัมมนำในทำงรัฐศำสตร์
2454903 วิธวี ทิ ยำกำรวิจยั ทำงรัฐศำสตร์
2452102 ปรัชญำทำงกำรเมือง
2452103 รัฐธรรมนูญและสถำบันทำงกำรเมือง
2452104 พรรคกำรเมืองและกลุม่ ผลประโยชน์
2453102 กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ
2453105 กำรวิเครำะห์ระบบกำรเมือง
2453107 ภำวะผู้นำทำงกำรเมือง
2453113 ขบวนกำรเคลือ่ นไหวทำงกำรเมือง

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
̅
𝑿

S.D.

4.17
3.98
4.08
3.72
3.88
4.10
3.92
4.05
4.00
3.72
3.70
3.14
3.24
3.72
3.70
4.13
4.19
4.13
4.14
4.10
3.36
3.44
4.07

0.63
0.67
0.83
0.88
0.81
0.66
1.02
0.82
0.75
0.83
0.71
1.04
1.08
0.66
0.62
0.68
0.70
0.59
0.61
0.50
0.78
0.96
0.71

ระดับผลการประเมิน

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
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รายการประเมิน

2453114 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง
2453115 นิเวศวิทยำกำรเมือง
2454103 รัฐศำสตร์แนววิพำกษ์
2452401 แนวคิดและทฤษฎีกำรปกครองท้องถิน่
2452402 กำรปกครองท้องถิน่ ไทย
2452403 กำรจัดกำรกำรคลังท้องถิน่
2453401 กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครองท้องถิ่น

2453402 กำรกำหนดยุทธศำสตร์ทอ้ งถิน่ แบบมีสว่ นร่วม
2453403 กำรวัดและกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน
2453410 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถิน่
2454401 กำรพัฒนำท้องถิน่ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2454402 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรเขีย นโครงกำร
2454403 กำรบริหำรสำนักงำนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2452301 ควำมรูเ้ บือ้ งต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์
2452302 กำรจัดกำรภำครัฐ
2452303 องค์กำรและกำรจัดกำรภำครัฐ
2453301 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ
2453302 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน
2453304 กำรบริหำรกำรพัฒนำ
2453305 กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรจัดกำรโครงกำร
2454301 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ
2454304 ระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรจัดกำร
2453108 แนวคิด ทฤษฎีควำมเป็นพลเมือง
2453109 กำรเมืองกำรปกครองเอเชีย
2453110 กำรเมืองกำรปกครองยุโรป
2453112 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง
2453117 กำรเมืองกำรปกครองของประเทศมหำอำนำจ
2454102 โลกำภิวตั น์และกำรเมือง
2454104 กำรเมืองว่ำด้วยควำมเสมอภำค
2453405 กำรเมืองท้องถิน่ ไทย
2453406 กำรเมืองท้องถิน่ เปรียบเทียบ
2453407 กำรปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
̅
𝑿

S.D.

4.00
3.53
3.66
3.84
3.80
3.48
3.64
3.75
3.40
3.34
3.50
3.83
3.46
4.08
3.42
3.52
3.87
3.74
3.93
3.60
3.79
3.64
3.27
3.02
3.30
3.19
3.72
3.07
3.78
3.93
3.50
3.62
3.48

0.70
0.68
0.76
0.65
0.68
0.70
0.84
0.75
0.85
0.86
0.84
0.76
0.67
0.63
0.89
0.84
0.74
0.72
0.68
0.69
0.73
0.75
0.84
1.09
1.17
1.07
0.72
1.07
0.72
0.61
0.70
0.81
0.79

ระดับผลการประเมิน

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
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รายการประเมิน

2453408 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น
2453409 สังคมวิทยำท้องถิน่
2454404 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2453306 กระบวนกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบมีสว่ นร่วม

2453307 กำรนำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ
2453308 กำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ
2453309 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
2453310 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2454302 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
2454303 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลง
2454305 ผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลง
2454306 กำรเมืองในองค์กำร
2462503 กฎหมำยอำญำ 1 : ภำคทัว่ ไป
2462504 กฎหมำยอำญำ 2 : ภำคควำมผิด
2463508 กฎหมำยลักษณะพยำน
2463510 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 1
2463511 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 2
2454801 เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพทำงรัฐศำสตร์
2454802 ฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพทำงรัฐศำสตร์
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
̅
𝑿

S.D.

4.01
3.36
3.56
3.65
3.89
3.82
3.59
3.59
3.36
3.21
3.35
3.21
3.04
3.07
3.01
3.11
3.01
4.25
4.32
3.65

0.53
1.00
0.79
0.70
0.68
0.73
0.70
0.84
1.11
0.97
1.06
0.89
0.95
1.00
0.99
1.01
1.01
0.69
0.80
0.80

ระดับผลการประเมิน

ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี

จำกตำรำงที่ 2 กำรประเมินโครงสร้ำ งหลั ก สูตรและรำยวิชำ พบว่ำ อยู่ในระดับดี ( 𝑋̅= 3.65,
S.D. = 0.80) เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำสูงสุด 3 อันดับแรก
คื อ รำยวิ ช ำฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ทำงรั ฐ ศำสตร์ (𝑋̅= 4.32, S.D. = 0.80) รำยวิ ช ำเตรี ย มฝึ ก
ประสบกำรณ์วิ ชำชี พทำงรั ฐ ศำสตร์ (𝑋̅ = 4.25, S.D. = 0.69) และรำยวิชำปรั ชญำทำงกำรเมื อ ง (𝑋̅ =
4.19, S.D. = 0.70) ตำมลำดับ
3. การประเมินหลักสูตรด้านบั ณฑิ ต
ตำรำงที่ 3 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับผลการประเมิน
S.D.
𝑋̅
1. มี กำ รส่ ง เ สริ ม ใ ห้ นั กศึ กษำ ท ำ กำ รศึ กษำ 4.04
0.78
ดี
ค้นคว้ำวิจัย
รายการประเมิน
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2. บั ณ ฑิ ตมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกั บ
ทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ
3. บั ณ ฑิ ตมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกั บ
ทิศทำงของกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. บัณฑิตมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน
5. บัณฑิตมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
ตรงตำมศำสตร์ที่เรียน
รวม

3.90

0.69

ดี

4.00

0.71

ดี

3.95

0.85

ดี

3.95

0.75

ดี

3.97

0.76

ดี

จำกตำรำงที่ 3 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบัณฑิต พบว่ำ อยู่ในระดับดี ( 𝑋̅= 3.97, S.D. = 0.76)
เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบั ณฑิ ตอยู่ในระดับ ดีทั้ง 5 ข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ ย
สู ง สุ ด ไปหำต่ ำสุ ด ดั ง นี้ มี ก ำรส่ ง เสริมให้ นัก ศึ ก ษำท ำกำรศึ ก ษำค้ นคว้ ำวิ จั ย (𝑋̅= 4.04, S.D. = 0.78)
บั ณฑิ ต มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถเหมำะสมกั บ ทิ ศ ทำงของกำรพั ฒ นำท้อ งถิ่ น (𝑋̅ = 4.00, S.D. = 0.71)
บัณฑิตมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน (𝑋̅= 3.95, S.D. = 0.85) บัณฑิตมีแนวทำงในกำร
ประกอบอำชี พตรงตำมศำสตร์ ที่ เ รี ย น (𝑋̅= 3.95, S.D. = 0.75) และบั ณฑิ ต มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ
เหมำะสมกับทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ (𝑋̅= 3.90, S.D. = 0.69)
4. การประเมินหลักสูตรด้านนัก ศึก ษา
ตำรำงที่ 4 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนนักศึกษำ
รายการประเมิน
1. นักศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ
เรียน
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนวิชำกำร
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนภำวะผู้นำ
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำภำษำ
และเทคโนโลยี
6. ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับผลการประเมิน
S.D.
𝑋̅
3.82
0.80
ดี
3.75
4.03

0.87
0.77

ดี
ดี

3.79
3.80

0.80
0.82

ดี
ดี

4.00

0.82

ดี

3.87

0.81

ดี
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จำกตำรำงที่ 4 กำรประเมิ นหลั ก สูต รด้ำ นนั ก ศึก ษำ พบว่ ำ อยู่ ใ นระดั บ ดี ( 𝑋̅= 3.87, S.D. =
0.81) เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนนัก ศึก ษำอยู่ใ นระดับ ดีทั้ ง 6 ข้อ เรียงลำดั บ
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดไปหำต่ำสุด ดังนี้ กิจกรรมเสริมหลัก สูต รด้ำนภำวะผู้นำและควำมสั มพันธ์ร ะหว่ำ งบุ ค คล
(𝑋̅= 4.03, S.D. = 0.77) ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถนำไปประยุก ต์ใช้ ในกำรฝึ กประสบกำรณ์วิ ชำชีพได้ (𝑋̅ =
4.00, S.D. = 0.82) นั ก ศึ ก ษำได้ รั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มก่ อนเข้ ำ เรี ย น (𝑋̅= 3.82, S.D. = 0.80)
กิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ต รด้ ำ นกำรพั ฒ นำภำษำและเทคโนโลยี (𝑋̅= 3.80, S.D. = 0.82) กิ จ กรรมเสริม
หลักสูตรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม (𝑋̅= 3.79, S.D. = 0.80) และกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนวิชำกำร (𝑋̅=
3.75, S.D. = 0.87)
5. การประเมินหลักสูตรด้านอาจารย์
ตำรำงที่ 5 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์
รายการประเมิน
1. อำจำรย์ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมำะสมกับหลักสูตร
2. อำจำรย์ผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม
กับรำยวิชำที่ทำกำรสอน
3. อำจำรย์ผู้สอนมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับรำยวิชำ
ที่ทำกำรสอน
4. อำจำรย์ผู้สอนมีทักษะในกำรสอน
5. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับผลการประเมิน
S.D.
𝑋̅
4.17
0.74
ดี
4.06
0.76
ดี
4.15

0.70

ดี

4.32
4.17
4.17

0.56
0.65
0.68

ดี
ดี
ดี

จำกตำรำงที่ 5 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์ พบว่ำ อยู่ในระดับดี (𝑋̅= 4.17, S.D. = 0.68)
เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์ อยู่ในระดั บดี ทั้ง 5 ข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ ย
สู ง สุ ด ไปหำต่ ำสุด ดั ง นี้ อำจำรย์ ผู้ส อนมี ทั ก ษะในกำรสอน (𝑋̅= 4.32, S.D. = 0.56) อำจำรย์ ผู้สอนมี
คุณวุฒิเหมำะสมกับหลักสูตร (𝑋̅ = 4.17, S.D. = 0.74) อำจำรย์ผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
(𝑋̅= 4.17, S.D. = 0.65) อำจำรย์ผู้สอนมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับรำยวิชำที่ทำกำรสอน (𝑋̅= 4.15, S.D. =
0.70) และอำจำรย์ผู้สอนมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ รำยวิ ชำที่ ทำกำรสอน (𝑋̅= 4.06, S.D. =
0.76)
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6. การประเมินหลักสูตรด้านการเรียนการสอนและการประเมิน ผลผู้ เรียน
ตำรำงที่ 6 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลผู้เรียน
รายการประเมิน
1. กำรจัดตำรำงสอนมีควำมเหมำะสม
2. อำจำรย์ผู้สอนชี้แจงแผนกำรเรียนกำรสอน
ก่อนเรียน
3. อำจำรย์ผู้สอนมีเอกสำรประกอบกำรสอน
ที่สอดคล้องกับรำยวิชำ
4. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ
5. มีกำรจัดเรียงเนื้อหำกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม
6. เนื้อหำมีควำมสอดคล้องกับชื่อรำยวิชำ
และจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
7. เนื้อหำมีควำมเป็นวิชำกำรและนำไปประยุกต์ใช้ได้
8. เนื้อหำมีควำมน่ำสนใจและนำเสนอประเด็นใหม่
ๆ ที่มีควำมทันสมัย
9. อำจำรย์ผู้สอนทำกำรสอนตำมแผนกำรสอน
10. อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถอธิบำยให้นักศึกษำ
เข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน
11. อำจำรย์ผู้สอนยกตัวอย่ำงประกอบกำรสอน
ได้อย่ำงเหมำะสม
12. อำจำรย์ผู้สอนให้นักศึกษำได้คิดวิเครำะห์
ด้วยตนเอง
13. เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น
และซักถำม
14. กำรมอบหมำยงำนมีควำมเหมำะสม
15. กำรเก็บคะแนนระหว่ำงเรียนมีควำมเหมำะสม
16. ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหำที่ทำกำรสอน
และสอดคล้องกับรำยวิชำ
17. วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
เหมำะสมและยุติธรรม
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับผลการประเมิน
S.D.
𝑋̅
3.88
0.96
ดี
4.22
0.66
ดี
4.28

0.64

ดี

4.21
3.98
4.09

0.69
0.90
0.71

ดี
ดี
ดี

3.84
4.00

0.82
0.60

ดี
ดี

4.02
4.16

0.79
0.77

ดี
ดี

4.11

0.73

ดี

4.18

0.75

ดี

4.22

0.65

ดี

3.97
3.97
3.95

0.93
0.84
0.92

ดี
ดี
ดี

4.07

0.77

ดี

4.07

0.77

ดี

จำกตำรำงที่ 6 กำรประเมินหลักสู ตรด้ำนกำรเรีย นกำรสอนและกำรประเมิน ผลผู้ เรีย น พบว่ำ
อยู่ในระดับดี (𝑋̅= 4.07, S.D. = 0.77) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ กำรประเมินหลักสู ตรด้ำนกำรเรี ย น
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กำรสอนและกำรประเมินผลผู้ เรียนสู งสุด 3 อันดับแรก คือ อำจำรย์ผู้สอนมีเอกสำรประกอบกำรสอน ที่
สอดคล้องกับรำยวิชำ (𝑋̅= 4.28, S.D. = 0.64) อำจำรย์ผู้สอนชี้แจงแผนกำรเรียนกำรสอนก่อนเรียน (𝑋̅
= 4.22, S.D. = 0.66) เปิดโอกำสให้ นัก ศึ ก ษำแสดงควำมคิ ด เห็ นและซั ก ถำม (𝑋̅ = 4.22, S.D. = 0.65)
ตำมลำดับ
7. การประเมินหลักสูตรด้านสิ่ง สนับสนุน การเรี ยนรู้
ตำรำงที่ 7 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับผลการประเมิน
S.D.
𝑋̅
1. มหำวิทยำลัยมีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้
3.97
0.73
ดี
2. ห้องเรียนมีควำมเหมำะสมแก่กำรเรียนกำรสอน 3.74
0.82
ดี
3. อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยี
3.66
0.82
ดี
มีควำมทันสมัย
4. ห้องสมุดมีทรัพยำกรในกำรค้นคว้ำเพียงพอ
3.60
0.93
ดี
และทันสมัย
5. กำรจัดสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.82
0.85
ดี
มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
รวม
3.76
0.83
ดี
รายการประเมิน

จำกตำรำงที่ 7 กำรประเมิ นหลั กสู ตรด้ ำนสิ่ง สนั บ สนุ นกำรเรี ยนรู้ พบว่ำ อยู่ในระดั บดี (𝑋̅=
3.76, S.D. = 0.83) เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสู ตรด้ำนสิ่ งสนั บสนุ นกำรเรียนรู้อ ยู่ ใ น
ระดับดีทั้ง 5 ข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ย สู งสุ ดไปหำต่ำสุ ด ดังนี้ มหำวิทยำลัยมีบรรยำกำศแห่ง กำรเรี ย น รู้
(𝑋̅= 3.97, S.D. = 0.73) กำรจัดสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกมี ควำมเหมำะสมและเพีย งพอ (𝑋̅ =
3.82, S.D. = 0.85) ห้องเรียนมีควำมเหมำะสมแก่กำรเรีย นกำรสอน (𝑋̅= 3.74, S.D. = 0.82) อุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยี มีควำมทัน สมั ย (𝑋̅= 3.66, S.D. = 0.82) และห้องสมุด มีทรั พยำกรใน
กำรค้นคว้ำเพียงพอและทันสมัย (𝑋̅= 3.60, S.D. = 0.93)
ตำรำงที่ 8 ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของรำยละเอียดหลั กสูตรรัฐ ศำสตรบัณฑิ ต
ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลั กสู ตรกั บกรอบ TQF
ใช่
1. มีกำรระบุชื่อหลักสูตร
🗸
2. มีกำรระบุสำขำวิชำของหลักสูตร
🗸
3. มีกำรระบุชื่อเต็มของปริญญำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่สอดคล้อ งกัน
🗸
4. มีกำรระบุอักษรย่อของปริญญำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
🗸

ไม่ใช่
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ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลั กสู ตรกั บกรอบ TQF
5. ชื่อปริญญำภำษำไทยมีควำมสอดคล้อ งกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำ ด้วยชื่ อปริ ญ ญำ
ในสำขำวิชำ
6. มีกำรระบุวิชำเอก (ถ้ำมี)
7. มีกำรกำหนดหลักสูตรที่เรียนตลอดหลักสูตร

ใช่

8. มี ก ำรระบุ รู ป แบบของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ กร อบมำตร ฐำน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552
9. มีกำรระบุภำษำที่ต้องใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
10. มี ก ำรระบุ ก ำรรั บ นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ศึ ก ษำในหลั ก สู ต รว่ ำรั บ นั ก ศึ ก ษำไทยหรือ
ต่ำงชำติ
11. มีกำรระบุควำมร่ว มมื อหรื อ ไม่ร่ว มมื อกั บสถำบัน อื่นในกำรจั ดกำรเรีย น กำร
สอน
12. มีกำรระบุแนวทำงกำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
13. มีกำรระบุว่ำเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และระบุ พ.ศ.
14. มีกำรระบุเวลำที่เริ่มใช้หลักสูตร
15. มีกำรระบุวันเดือนปีที่สภำวิชำกำรเห็นชอบหลักสูตร
16. มีกำรระบุวันเดือนปีที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
17. มีกำรระบุปีที่คำดว่ำจะได้รับกำรเผยแพร่หลักสูตร
18. มีกำรระบุอำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ
19. มีกำรระบุคุณวุฒิ สำขำวิชำ ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ และหมำยเลขบัตรประจำตั ว
ประชำชนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
20. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 2 คน เป็นอย่ำงน้อย
21. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำโทตรงสำขำหรือ สำขำ
ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
22. มีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
23. มีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรม
24. มีกำรเชื่อมโยงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์สู่กำรพัฒนำหลักสูตร
25. มีกำรเชื่อมโยงพันธกิจของมหำวิทยำลัยเข้ำกับกำรพัฒนำหลักสูตร
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26. มีกำรอธิบำยกำรบริหำร หรือกำหนดแผนควำมร่ วมมื อกั บ คณะหรื อสำ ขำที่
เกี่ยวข้อง
27. มีกำรระบุปรัชญำของหลักสูตรที่ชัดเจน
28. มีกำรระบุควำมสำคัญของหลักสูตร
29. มีกำรระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
30. มีกำรกำหนดแผนพัฒนำปรับปรุงที่ระบุเวลำที่คำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
31. มีกำรระบุระบบกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้ว่ำเป็นแบบทวิภำคหรือไตรภำค
32. มีกำรระบุว่ำมีกำรจัดหรือไม่จัดกำรเรียนกำรสอนในภำคฤดูร้อน
33. มีกำรอธิบำยกำรเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภำค
34. มีกำรระบุช่วงเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้นักศึกษำเรียน
35. มีกำรระบุคุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำตำมเกณฑ์ มำตรฐำนหลักสู ตร
36. มีกำรระบุปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
37. มีกำรระบุกลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
38. มีกำรกำหนดแผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี
39. มีกำรแสดงงบประมำณจำแนกตำมรำยกำร
40. มีกำรระบุระบบกำรศึกษำว่ำเป็นแบบชั้นเรียนหรือเป็นแบบอื่น ๆ
41. มี ก ำรระบุ แ นวทำงกำรโอนหน่ ว ยกิ ต รำยวิ ช ำ และกำร ลงทะเบี ย น เข้ ำ
มหำวิทยำลัย
42. มีกำรระบุจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
43. มี ก ำรแสดงโครงสร้ ำงหลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยหมวดวิ ชำกำรศึ ก ษำทั่วไป
หมวดวิชำเฉพำะด้ำน และหมวดวิชำเลือกเสรี
44. มีกำรระบุรหัสรำยวิชำและคำอธิบำยรำยวิชำ
45. มีกำรระบุจำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงบรรยำย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และ
จำนวนชั่วโมงศึกษำด้วยตนเอง
46. มีกำรแสดงแผนกำรศึกษำตลอดหลักสูตร
47. มีกำรระบุคำอธิบำยรำยวิชำของทุกรำยวิชำตลอดหลักสูตร
48. มีกำรระบุชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ คุ ณวุ ฒิ
ของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
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49. มีกำรระบุชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ คุ ณวุ ฒิ
ของอำจำรย์ประจำสำขำ
50. มีกำรมีกำรระบุชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งทำงวิชำกำรหรื อ
คุณวุฒิของอำจำรย์พิเศษ
51. มีกำรระบุมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
52. มีกำรระบุภำคกำรศึกษำในกำรจัดประสบกำรณ์ภำคสนำมให้นักศึกษำ
53. มีกำรกำหนดเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์ภำคสนำมให้นักศึกษำ
54. มีกำรอธิบำยถึงแนวทำงกำรทำโครงงำนหรือวิจัย
55. มีกำรระบุมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
56. มีกำรระบุช่วงเวลำของหลักสูตรในกำรทำโครงงำนหรือกำรวิจัย
57. มีกำรกำหนดจำนวนหน่วยกิต
58. มีกำรอธิบำยเกี่ยวกับกำรเตรียมกำรในกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย
59. มีกำรกำหนดแนวทำงกำรประเมินผล
60. มีกำรระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึก ษำที่หลักสู ตรคำดหวั ง
61. มีกำรระบุตัวชี้วัดผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน
62. มีกำรระบุกลยุทธ์กำรสอนในกำรพัฒนำสู่ผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน
63. มีกำรระบุวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน
64. มีกำรแสดงแผนที่ กำรกระจำยควำมรั บผิ ด ชอบตำมมำตรฐำนผลกำรเรี ย นรู้
จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ
65. มีกำรระบุแนวทำงหรือหลักเกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน
66. มีกำรระบุกระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึ ก ษำ
67. มีกำรระบุเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
68. มีกำรระบุกำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
69. มี ก ำรระบุ แ นวทำงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรจัด กำรเรีย นกำรสอนและกำรวัด
ประเมินผล
70. มีกำรระบุแนวทำงกำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพอื่น ๆ แก่อำจำรย์
71. มีกำรแสดงระบบและกลไกในกำรบริหำรหลักสูตร
72. มีกำรระบุกำรบริหำรงบประมำณ
73. มีกำรระบุทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม
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74. มีกำรระบุแนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม
75. มีกำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร
76. มี ก ำรระบุ ก ระบวนกำรรั บอำจำรย์ ใหม่ ที่ ใ ห้ค วำมสำคั ญ กับ คุ ณสมบั ติ และ
ประสบกำรณ์
77. มี ก ำรอธิ บ ำยกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ วมของคณำจำรย์ใ นกำรติ ดตำมคุณภำพ
หลักสูตร
78. มีกำรระบุแนวทำงกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่สอนเป็นบำงเวลำหรืออำจำรย์พิเศษ
79. มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
80. มีกำรกำหนดแนวทำงกำรเพิ่ มทั ก ษะควำมรู้ เ พื่ อกำรปฏิบั ติ งำนแก่ บุ ค ลำ กร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
81. มี ก ำรก ำหนดแนวทำงกำรให้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำ นวิ ช ำกำรและด้ ำ นอื่ น ๆ แก่
นักศึกษำ
82. มีกำรระบุแนวทำงกำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ
83. มี ก ำรอธิ บ ำยกำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบน พื้ น ฐำนของควำ มต้ อ งกำ ร ข อง
ตลำดแรงงำน สังคม หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
84. มีกำรระบุตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
85. มีกำรอธิบำยถึงกระบวนกำรกลยุทธ์กำรสอน
86. มีกำรอธิบำยถึงกระบวนกำรประเมินทั กษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุ ท ธ์
กำรสอน
87. มีกำรอธิบำยกำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
88. มีกำรอธิบำยกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
89. มีกำรระบุถึงกำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ผลกำรประเมิน ควำมสอดคล้อ งของรำยละเอีย ดหลัก สูต รกับ มำตร ฐำน
คุณภำพอุดมศึกษำ (มคอ.3) ปรำกฎว่ำทุกข้อเป็นไปตำมกรอบที่กำหนด
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ผลประเมินคุณภาพบัณฑิ ต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิ ต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2561
จากผู้ใช้บัณฑิตหลักสู ตรรั ฐศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2561
ในกำรศึ ก ษำคุ ณภำพบั ณฑิ ต ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ส ำหรับ ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 (ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำ ปี 2560) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำเสนอเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จำนวนแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจผู้ ใช้ บั ณฑิ ตแยกเป็นแขนงวิ ชำ ที่ส่งออกและ
ได้รับกลับคืน
จานวนแบบสอบถาม (ชุด)
ลาดับ
แขนงวิชา
ร้อยละ
แบบสอบถามที่
แบบสอบถามที่
ส่งออก
ได้รับ
1

กำรเมืองกำรปกครอง

60

52

86.7

จากตารางที่ 1 พบว่ า แบบสอบถำมที่ ส่ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต หลั ก สู ต รรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ต ทั้งสิ้น
จ ำนวน 60 ชุ ด ได้ รั บ กำรตอบกลั บ จำกผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต ทั้ ง จำกไปรษณี ย์ Social Network และ E-mail
จำนวน 52 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
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ตารางที่ 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่ บั ณฑิ ตที่ บั ณฑิ ตแขนงวิ ชำกำรเมือ งกำร
ปกครองที่ทำงำนอยู่
ประเภทหน่วยงาน
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
จานวน
ร้อยละ
รัฐบำล
14
27
รัฐวิสำหกิจ
9
17
เอกชน
21
41
อื่นๆ
8
15
รวม
52
100
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษำแขนงวิชำกำรเมือ งกำรปกครองส่วนใหญ่ทำงำนในหน่วยงำน
ภำคเอกชน จ ำนวน 21 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ41 ท ำงำนรั ฐ บำล 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27 ท ำงำน
รัฐวิสำหกิจ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และทำงำนอื่นๆ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ตต่ อ คุ ณภาพของบั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรีที่ (สาเร็จการศึ ก ษาปี
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แขนงวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ /ความสามารถ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 กำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุจริต
1.3 พูดควำมจริง ไม่กล่ำวร้ำยผู้อื่น
1.4 พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ด้วยควำมยุติธรรม และถูกต้อง
1.5 กำรควบคุมตนเอง
1.6 มีควำมซื่อสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
1.7 มีควำมรับผิดชอบ
1.8 ควำมมีวินัย
1.9 พึ่งตนเอง

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.95
4.88
4.89
4.90
4.85
4.96
4.90
4.85
4.95

0.81
0.72
0.71
0.81
0.80
0.73
0.83
0.83
0.82

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
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1.10 สำรวมทั้งกำย วำจำ และใจ
1.11 มีควำมรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น
1.12 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
1.13 มีควำมเสียสละ
1.14 ขยันในกำรทำงำน
รวม

4.89
4.96
4.91
4.89
4.93
4.93

0.82
0.84
0.71
0.82
0.90
0.83

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลั กษณะของนัก ศึ ก ษำ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้
คุณลักษณะ /ความสามารถ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.88

0.81

มำกที่สุด

4.90

0.71

มำกที่สุด

4.89

0.83

มำกที่สุด

4.89

0.76

มากที่สุด

2.ด้านความรู้
2.1 ระบุควำมรู้ด้ำนทฤษฎี ต่ำ งๆ หรือควำมรู้ที่เ ป็น พื้ น ฐำน
ได้
2.2 สำมำรถตีควำม ขยำยควำม แปลควำม ย่อควำม จับ
ใจควำมได้
2.3 สำมำรถนำควำมรู้เชิงทฤษฎี ไปประยุ กต์ ในสถำนกำร ณ์
ใหม่ได้
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นควำมรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.89
ตารางที่ 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ในกำรคิ ดเป็ น ระบบ คิ ด วิ เ ครำะห์
สำมำรถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพื่อกำรตัดสินใจได้

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.89

0.82

มำกที่สุด
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3.2 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญ หำ และทำงำนท่ำมกลำง
ควำมกดดันได้
3.3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองได้
รวม

4.91

0.71

มำกที่สุด

4.90
4.90

0.75
0.77

มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90
ตาราง ที่ 4 คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ด้ ำ น ทั ก ษะควำ มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คล และ
ควำมรับผิดชอบ
ระดับความ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และความรับผิดชอบ
4.1 ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ กำหนดจนงำนเสร็ จเรี ย บร้ อ ย
4.89
0.71
มำกที่สุด
แม้ว่ำจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตำม
4.2 ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้ ง
4.94
0.81
มำกที่สุด
ผิดและชอบจำกผลกำรปฏิบัติของตน
4.3 มีทักษะในกำรทำงำนเป็ นที ม เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของ
4.91
0.81
มำกที่สุด
งำนหรือองค์กร
4.4 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย สัญญำ และข้อตกลง
4.88
0.77
มำกที่สุด
รวม
4.92
0.79
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นทั ก ษะ
ควำมสัมพัน ธ์ร ะหว่ ำงบุ คคล และควำมรับ ผิ ดชอบ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย เท่ ำ กั บ
4.92
ตารางที่ 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับความ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ใน กำร ใช้ ตั ว เลข และแปลผล
4.90
0.81
มำกที่สุด
วิเครำะห์ต่ำง
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5.2 มี ค วำมสำมำรถในกำรฟั ง พู ด อ่ ำ น เขี ย น ภำษำไทย
และภำษำต่ ำ งประเทศได้ อ ย่ำ งคล่ องแคล่ ว ถู ก ต้ อ ง และ
สร้ำงสรรค์
5.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ค อมพิ วเตอร์เ พื่อ กำรแสวงหำ
ข้อมูล และกำรติดต่อสื่อสำร
รวม

4.90

0.81

มำกที่สุด

4.94

0.82

มำกที่สุด

4.92

0.81

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลัก ษณะของนัก ศึก ษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิ งตั ว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92
ตารางที่ 6 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่ อคุ ณภำพบั ณฑิตปริญญำตรี ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษำแห่งชำติ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ที่
สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559-2560
ระดับความ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุ ดมศึก ษาแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
4.94
0.80
มำกที่สุด
ด้ำนควำมรู้
4.89
0.80
มำกที่สุด
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
4.90
0.79
มำกที่สุด
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำม
4.92
0.81
มำกที่สุด
รับผิดชอบ
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
4.92
0.80
มำกที่สุด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม
4.91
0.80
มากที่สุด
จากตาราง ที่ 6 พบว่ า ควำ มพึ ง พอใจ ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตำมกร อบมำตร ฐำน คุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษำแห่ งชำติ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง โดยรวมอยู่ในระดั บ มำกที่สุ ด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.91 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93
ด้ำนควำมรู้ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลั กษณะของนั กศึ กษำ ด้ำนควำมรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.89
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ด้ำนทักษะทำงปัญญำ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลั กษณะของนักศึ กษำ ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจ
คุณลักษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะควำมสั มพันธ์ร ะหว่ำ งบุ คคล และควำมรับผิ ดชอบ โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92
ด้ำนทักษะกำรวิ เ ครำะห์ เชิ ง ตัว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศพบว่ำ ผู้ใช้
บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลัก ษณะของนั กศึ กษำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิ งตั วเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จำนวนแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจผู้ ใช้ บั ณฑิ ตแยกเป็นแขนงวิ ชำ ที่ส่งออกและ
ได้รับกลับคืน
จานวนแบบสอบถาม (ชุด)
ลาดับ
แขนงวิชา
แบบสอบถามที่
แบบสอบถามที่
ร้อยละ
ส่งออก
ได้รับ
1

กำรปกครองท้องถิ่น

50

35

70

จากตารางที่ 1 พบว่ า แบบสอบถำมที่ ส่ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต หลั ก สู ต รรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ต ทั้งสิ้น
จ ำนวน 50 ชุ ด ได้ รั บ กำรตอบกลั บ จำกผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต ทั้ ง จำกไปรษณี ย์ Social Network และ E-mail
จำนวน 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตารางที่ 2 ประเภทหน่ วยงำน/สถำนประกอบกำรที่บั ณฑิ ตที่ บั ณฑิ ตแขนงวิ ชำกำรปกครอง
ท้องถิ่นที่ทำงำนอยู่
ประเภทหน่วยงาน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน
ร้อยละ
รัฐบำล
12
34
รัฐวิสำหกิจ
10
29
เอกชน
9
26
อื่นๆ
4
11
รวม
35
100
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษำแขนงวิชำกำรปกครองท้อ งถิ่น ส่วนใหญ่ทำงำนในหน่วยงำน
รัฐบำล จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ทำงำนรัฐวิสำหกิจ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ทำงำนเอกชน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และทำงำนอื่นๆ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ตต่ อ คุ ณภาพของบั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรีที่ (สาเร็จการศึ ก ษาปี
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แขนงวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ /ความสามารถ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 กำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุจริต
1.3 พูดควำมจริง ไม่กล่ำวร้ำยผู้อื่น
1.4 พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ด้วยควำมยุติธรรม และถูกต้อง
1.5 กำรควบคุมตนเอง
1.6 มีควำมซื่อสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
1.7 มีควำมรับผิดชอบ
1.8 ควำมมีวินัย
1.9 พึ่งตนเอง
1.10 สำรวมทั้งกำย วำจำ และใจ
1.11 มีควำมรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น
1.12 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
1.13 มีควำมเสียสละ
1.14 ขยันในกำรทำงำน
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.90
4.94
4.94
4.86
4.80
4.90
4.90
4.92
4.90
4.94
4.96
4.88
4.87
4.91
4.91

0.81
0.72
0.71
0.77
0.74
0.70
0.80
0.80
0.80
0.80
0.71
0.71
0.82
0.90
0.78

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลั กษณะของนัก ศึ ก ษำ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้
คุณลักษณะ /ความสามารถ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.89

0.81

มำกที่สุด

4.91

0.71

มำกที่สุด

4.93

0.82

มำกที่สุด

4.91

0.76

มากที่สุด

2.ด้านความรู้
2.1 ระบุควำมรู้ด้ำนทฤษฎี ต่ำ งๆ หรือควำมรู้ที่เ ป็น พื้ น ฐำน
ได้
2.2 สำมำรถตีควำม ขยำยควำม แปลควำม ย่อควำม จับ
ใจควำมได้
2.3 สำมำรถนำควำมรู้เชิงทฤษฎี ไปประยุ กต์ ในสถำนกำร ณ์
ใหม่ได้
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นควำมรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91
ตารางที่ 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ในกำรคิ ดเป็ น ระบบ คิ ด วิ เ ครำะห์
สำมำรถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพื่อกำรตัดสินใจได้
3.2 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญ หำ และทำงำนท่ำมกลำง
ควำมกดดันได้
3.3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองได้
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.89

0.72

มำกที่สุด

4.91

0.75

มำกที่สุด

4.90
4.90

0.73
0.73

มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90
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ตาราง ที่ 4 คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ด้ ำ น ทั ก ษะควำ มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คล และ
ควำมรับผิดชอบ
ระดับความ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และความรับผิดชอบ
4.1 ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ กำหนดจนงำนเสร็ จเรี ย บร้ อ ย
4.92
0.71
มำกที่สุด
แม้ว่ำจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตำม
4.2 ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้ ง
4.90
0.72
มำกที่สุด
ผิดและชอบจำกผลกำรปฏิบัติของตน
4.3 มีทักษะในกำรทำงำนเป็ นที ม เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของ
4.91
0.72
มำกที่สุด
งำนหรือองค์กร
4.4 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย สัญญำ และข้อตกลง
4.94
0.73
มำกที่สุด
รวม
4.92
0.72
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นทั ก ษะ
ควำมสัมพัน ธ์ร ะหว่ ำงบุ คคล และควำมรับ ผิ ดชอบ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย เท่ ำ กั บ
4.92
ตารางที่ 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับความ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ใน กำร ใช้ ตั ว เลข และแปลผล
4.92
0.81
มำกที่สุด
วิเครำะห์ต่ำง
5.2 มี ค วำมสำมำรถในกำรฟั ง พู ด อ่ ำ น เขี ย น ภำษำไทย
และภำษำต่ ำ งประเทศได้ อ ย่ำ งคล่ องแคล่ ว ถู ก ต้ อ ง และ 4.93
0.73
มำกที่สุด
สร้ำงสรรค์
5.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ค อมพิ วเตอร์เ พื่อ กำรแสวงหำ
4.94
0.81
มำกที่สุด
ข้อมูล และกำรติดต่อสื่อสำร
รวม
4.93
0.81
มากที่สุด
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลัก ษณะของนัก ศึก ษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิ งตั ว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93
ตารางที่ 6 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่ อคุ ณภำพบั ณฑิตปริญญำตรี ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับ อุด มศึ กษำแห่งชำติ แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ที่
สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559-2560
ระดับความ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุ ดมศึก ษาแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
4.91
0.80
มำกที่สุด
ด้ำนควำมรู้
4.91
0.80
มำกที่สุด
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
4.90
0.77
มำกที่สุด
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำม
4.92
0.81
มำกที่สุด
รับผิดชอบ
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
4.93
0.80
มำกที่สุด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม
4.91
0.80
มากที่สุด
จากตาราง ที่ 6 พบว่ า ควำ มพึ ง พอใจ ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตำมกร อบมำตร ฐำน คุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษำแห่ง ชำติ แขนงวิชำกำรปกครองท้ องถิ่น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.91 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91
ด้ำนควำมรู้ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลั กษณะของนั กศึ กษำ ด้ำนควำมรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลั กษณะของนักศึ กษำ ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจ
คุณลักษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะควำมสั มพันธ์ร ะหว่ำ งบุ คคล และควำมรับผิ ดชอบ โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92
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ด้ำนทักษะกำรวิ เ ครำะห์ เชิ ง ตัว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศพบว่ำ ผู้ใช้
บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลัก ษณะของนั กศึ กษำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิ งตั วเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จำนวนแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจผู้ ใช้ บั ณฑิ ตแยกเป็นแขนงวิ ชำ ที่ส่งออกและ
ได้รับกลับคืน
จานวนแบบสอบถาม (ชุด)
ลาดับ
แขนงวิชา
ร้อยละ
แบบสอบถามที่
แบบสอบถามที่
ส่งออก
ได้รับ
1

รัฐประศำสนศำสตร์

70

63

70

จากตารางที่ 1 พบว่ า แบบสอบถำมที่ ส่ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต หลั ก สู ต รรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ต ทั้งสิ้น
จ ำนวน 70 ชุ ด ได้ รั บ กำรตอบกลั บ จำกผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต ทั้ ง จำกไปรษณี ย์ Social Network และ E-mail
จำนวน 63 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตารางที่ 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่ บั ณฑิ ต ที่บั ณฑิ ต แขนงวิชำรัฐ ประศำ สน
ศำสตร์ที่ทำงำนอยู่
ประเภทหน่วยงาน
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
รัฐบำล
17
27
รัฐวิสำหกิจ
12
19
เอกชน
29
46
อื่นๆ
5
8
รวม
63
100
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษำแขนงวิ ชำรั ฐประศำสนศำสตร์ ส่วนใหญ่ทำงำนในหน่ วยงำน
เอกชน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ทำงำนรัฐบำล 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ทำงำนรัฐวิสำหกิจ
12 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และทำงำนอื่นๆ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ตต่ อ คุ ณภาพของบั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรีที่ (สาเร็จการศึ ก ษาปี
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แขนงวิ ช ารั ฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรั ฐศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ /ความสามารถ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 กำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุจริต
1.3 พูดควำมจริง ไม่กล่ำวร้ำยผู้อื่น
1.4 พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ด้วยควำมยุติธรรม และถูกต้อง
1.5 กำรควบคุมตนเอง
1.6 มีควำมซื่อสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
1.7 มีควำมรับผิดชอบ
1.8 ควำมมีวินัย
1.9 พึ่งตนเอง
1.10 สำรวมทั้งกำย วำจำ และใจ
1.11 มีควำมรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น
1.12 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
1.13 มีควำมเสียสละ
1.14 ขยันในกำรทำงำน
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.96
4.88
4.92
4.95
4.90
4.87
4.90
4.95
4.87
4.89
4.88
4.91
4.95
4.91
4.95

0.81
0.73
0.72
0.71
0.70
0.70
0.80
0.80
0.81
0.82
0.73
0.70
0.83
0.80
0.81

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลั กษณะของนัก ศึ ก ษำ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.95
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้
คุณลักษณะ /ความสามารถ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.94

0.82

มำกที่สุด

4.93

0.73

มำกที่สุด

4.92

0.81

มำกที่สุด

4.93

0.78

มากที่สุด

2.ด้านความรู้
2.1 ระบุควำมรู้ด้ำนทฤษฎี ต่ำ งๆ หรือควำมรู้ที่เ ป็น พื้ น ฐำน
ได้
2.2 สำมำรถตีควำม ขยำยควำม แปลควำม ย่อควำม จับ
ใจควำมได้
2.3 สำมำรถนำควำมรู้เชิงทฤษฎี ไปประยุ กต์ ในสถำนกำร ณ์
ใหม่ได้
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นควำมรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93
ตารางที่ 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ในกำรคิ ดเป็ น ระบบ คิ ด วิ เ ครำะห์
สำมำรถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพื่อกำรตัดสินใจได้
3.2 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญ หำ และทำงำนท่ำมกลำง
ควำมกดดันได้
3.3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองได้
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.93

0.80

มำกที่สุด

4.94

0.81

มำกที่สุด

4.95
4.94

0.81
0.80

มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ โดยอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94
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ตาราง ที่ 4 คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ด้ ำ น ทั ก ษะควำ มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คล และ
ควำมรับผิดชอบ
ระดับความ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และความรับผิดชอบ
4.1 ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ กำหนดจนงำนเสร็ จเรี ย บร้ อ ย
4.90
0.73
มำกที่สุด
แม้ว่ำจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตำม
4.2 ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้ ง
4.93
0.79
มำกที่สุด
ผิดและชอบจำกผลกำรปฏิบัติของตน
4.3 มีทักษะในกำรทำงำนเป็ นที ม เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของ
4.92
0.80
มำกที่สุด
งำนหรือองค์กร
4.4 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย สัญญำ และข้อตกลง
4.91
0.77
มำกที่สุด
รวม
4.92
0.78
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นทั ก ษะ
ควำมสัมพัน ธ์ร ะหว่ ำงบุ คคล และควำมรับ ผิ ดชอบ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย เท่ ำ กั บ
4.92
ตารางที่ 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับความ
คุณลักษณะ /ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ใน กำร ใช้ ตั ว เลข และแปลผล
4.92
0.81
มำกที่สุด
วิเครำะห์ต่ำง
5.2 มี ค วำมสำมำรถในกำรฟั ง พู ด อ่ ำ น เขี ย น ภำษำไทย
และภำษำต่ ำ งประเทศได้ อ ย่ำ งคล่ องแคล่ ว ถู ก ต้ อ ง และ 4.94
0.81
มำกที่สุด
สร้ำงสรรค์
5.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ค อมพิ วเตอร์เ พื่อ กำรแสวงหำ
4.96
0.71
มำกที่สุด
ข้อมูล และกำรติดต่อสื่อสำร
รวม
4.94
0.78
มากที่สุด
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลัก ษณะของนัก ศึก ษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิ งตั ว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94
ตารางที่ 6 สรุปภำพรวมควำมพึง พอใจของผู้ใ ช้บั ณฑิ ตต่ อ คุ ณภำพบั ณฑิ ตปริญ ญำตรี ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุ ฒิร ะดั บ อุด มศึก ษำแห่ งชำติ แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสนตร์ หลักสูตรรัฐศำสตร
บัณฑิต ที่สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559-2560
ระดับความ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุ ดมศึก ษาแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
4.95
0.81
มำกที่สุด
ด้ำนควำมรู้
4.93
0.80
มำกที่สุด
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
4.94
0.80
มำกที่สุด
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำม
4.92
0.78
มำกที่สุด
รับผิดชอบ
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
4.94
0.80
มำกที่สุด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม
4.94
0.79
มากที่สุด
จากตาราง ที่ 6 พบว่ า ควำ มพึ ง พอใจ ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตำมกร อบมำตร ฐำน คุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษำแห่ งชำติ แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสนตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่ สุ ด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.94 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.95
ด้ำนควำมรู้ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลั กษณะของนั กศึ กษำ ด้ำนควำมรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลั กษณะของนักศึ กษำ ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจ
คุณลักษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะควำมสั มพันธ์ร ะหว่ำ งบุ คคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92
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ด้ำนทักษะกำรวิ เ ครำะห์ เชิ ง ตัว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศพบว่ำ ผู้ใช้
บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลัก ษณะของนั กศึ กษำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิ งตั วเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมของสาขาวิชารั ฐศาสตร์
ตารางที่ 1 จำนวนแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจผู้ใ ช้บั ณฑิ ตสำขำวิ ชำรั ฐศำสตร์ ที่ส่งออกและ
ได้รับกลับคืน
จานวนแบบสอบถาม (ชุด)
ลาดับ
สาขาวิชา
ร้อยละ
แบบสอบถามที่
แบบสอบถามที่
ส่งออก
ได้รับ
1

รัฐศำสตร์

180

150

83.33

จากตารางที่ 1 พบว่ า แบบสอบถำมที่ ส่ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต หลั ก สู ต รรัฐ ศำสตรบั ณฑิ ต ทั้งสิ้น
จำนวน 180 ชุด ได้รับกำรตอบกลั บจำกผู้ใ ช้บั ณฑิต ทั้งจำกไปรษณีย์ Social Network และ E-mail
จำนวน 150 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตารางที่ 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่บัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์ทำงำนอยู่
ประเภทหน่วยงาน
รัฐศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
รัฐบำล
43
27
รัฐวิสำหกิจ
31
21
เอกชน
59
40
อื่นๆ
17
12
รวม
150
100
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษำรัฐศำสตร์ส่วนใหญ่ทำงำนในหน่ วยงำนเอกชน จำนวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 40 ทำงำนรัฐบำล 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ทำงำนรัฐวิสำหกิจ 31 คน คิดเป็นร้อยละ
21 และทำงำนอื่นๆ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ตต่ อ คุ ณภาพของบั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรีที่ (สาเร็จการศึ ก ษาปี
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ สาขาวิ ช ารั ฐศาสตร์ หลั ก สู ตร
รัฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราช ภั ฏ
นครสวรรค์
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.93
4.91
4.95
4.93

0.81
0.73
0.72
0.79

ระดับความ
พึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลั กษณะของนัก ศึ ก ษำ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มีค่ำ เฉลี่ย สู งที่ สุ ด เท่ำกับ 4.95 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรเมื อ งกำร
ปกครอง มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.93 ส่วนแขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ำกับ 4.91
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้
2.ด้านความรู้
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.89
4.91
4.93
4.91

0.75
0.73
0.72
0.73

ระดับความ
พึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นควำมรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ แขนงวิชำ
รั ฐ ประศำสนศำสตร์ มีค่ ำเฉลี่ ยสู ง ที่ สุด เท่ ำ กั บ 4.93 รองลงมำ คื อ แขนงวิ ช ำกำรปกครองท้อ งถิ่น มี
ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.91 ส่วนแขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ำกับ 4.89
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.90
4.90
4.94
4.90

0.81
0.81
0.81
0.81

ระดับความ
พึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึง พอใจคุ ณลั กษณะของนัก ศึ ก ษำ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.94 รองลงมำคือ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครองและ
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.90
ตาราง ที่ 4 คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ด้ ำ น ทั ก ษะควำ มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คล และ
ควำมรับผิดชอบ
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย S.D.
พึงพอใจ
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
4.92
0.80
มำกที่สุด
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
4.92
0.80
มำกที่สุด
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์
4.92
0.80
มำกที่สุด
รวม
4.92
0.80
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต มี ค วำมพึ ง พอใจคุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษำ ด้ ำ นทั ก ษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับ ผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง แขนงวิชำกำรปกครองท้ อ งถิ่ น
และแขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.92 ทุกด้ำน
ตารางที่ 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการ
ค่าเฉลี่ย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง

0.80

มำกที่สุด

4.92
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แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์
รวม

4.93
4.91
4.94

0.81
0.80
0.86

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลัก ษณะของนั ก ศึก ษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิ งตั ว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดั บ มำกที่ สุด ซึ่งมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น มีค่ำ เฉลี่ ย สู ง
ที่สุด เท่ำกับ 4.93 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.92 ส่วนแขนงวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ำกับ 4.91
ตารางที่ 6 สรุปภำพรวมของแต่ละแขนงวิชำ
สรุปภาพรวมของแต่ละแขนง
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.91
4.91
4.94
4.92

0.80
0.81
0.80
0.80

ระดับความ
พึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุ ณลั กษณะของนั กศึ กษำ ในภำพรวมทุ ก
ด้ำน โดยรวมอยู่ ในระดั บ มำกที่สุ ด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ ย เท่ ำกั บ 4.92 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยแขนงวิช ำ พบว่ำ
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มีค่ำ เฉลี่ย สู งที่ สุ ด เท่ำกับ 4.94 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรเมื อ งกำร
ปกครองและแขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.91

ภาคผนวก
ภาคผนวก ค สรุปรายการปรับปรุงหลักสู ตร
- ตำรำงเปรียบเทียบหลั กสู ตรรั ฐ ศำสตรบั ณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558) กับหลักสูตรรัฐ ศำสตร
บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ตารางเปรียบเทียบหลัก สูตรรั ฐศาสตรบัณ ฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558) กับ หลักสูตรรัฐศาสตรบั ณฑิ ต (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

1 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

รัฐศำสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
2 ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
รัฐศำสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
3 วิชำเอกหรือ
แบ่งเป็น 3 แขนงวิชำ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
1) รัฐประศำสนศำสตร์
2) กำรเมืองกำรปกครอง
3) กำรปกครองท้องถิ่น
4 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต
หลักสูตร

รัฐศำสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
รัฐศำสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
แบ่งเป็น 3 แขนงวิชำ
1) รัฐประศำสนศำสตร์
2) กำรเมืองกำรปกครอง
3) กำรปกครองท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

5 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1) นำงสำวรตำ อนุตตรังกูร
2) นำงสำวนันทิยำ สัตยวำที
3) นำยกิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
4) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง

ปรับเปลี่ยนอำจำรย์ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ และผลงำน
ทำ ง วิ ชำ กำ รสอดคล้ อ ง กั บ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

จ ำนวนหน่ ว ยกิ ตที่ เ รี ย นตลอด
หลั กสู ตรลดลง 2 หน่ วยกิ ต
เนื่ อ งจำกจ ำนวนหน่ ว ยกิ ตของ
ห ม ว ด วิ ช ำ ศึ ก ษ ำ ทั่ ว ไ ป ที่
มหำวิทยำลัยกำหนดให้นักศึ ก ษำ
เรียน ลดลงจำก 32 หน่วยกิตเป็น
30 หน่วยกิต
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1) นำยไพศำล เครือแสง
2) นำงสำวคุณำกร กรสิงห์
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ คุณดิลกณัฐวสำ
4) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
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ที่

6

หัวข้อ

ปรัชญำ ควำมสำคัญ

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

5) นำยวรวิทย์ กลิ่นสุข
6) นำยวรวิทย์ นพแก้ว
7) นำงสำววรรณมำฆะ เกสรดอกไม้
8) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก
9) นำงสำวชนันทิพย์ จันทรโสภำ
ปรั ช ญำของหลั ก สู ตร: หลั ก สู ตรรั ฐ ศำสตรบั ณ ฑิ ต
กำหนดขึ้นบนพื้นฐำนปรัชญำควำมคิดที่ ว่ำ รัฐศำสตร์
เป็นศำสตร์ที่สำมำรถสร้ ำงบั ณฑิต ให้เป็นบัณฑิตที่ มี
ควำมรู้ คู่คุณ ธรรม เป็ น ผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง มี
ควำมสำมำรถในกำรประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ควำมรู้ สู่ กำร
ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ขององค์กำรและสังคมที่ ตนเป็ น
สมำชิก

5) นำงกำญจน์ชนิดำภำ เมธีวรฉัตร
6) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรณอร วันทอง (พัฒนกำรค้ำ)
8) ว่ำที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นำคพ่วง
9) นำยอดุลเดช ถำวรชำติ
ปรั ช ญำของหลั ก สู ตร: สร้ ำ งนั ก ปกครองและนัก
บริหำรที่มีควำมรู้คู่คุณ ธรรม ออกไปเป็นผู้นำสัง คม
และท้องถิ่น
ควำมสำคัญของหลักสูตร: หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลั ย
รำชภัฏนครสวรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
เป็ น หลั ก สู ตรที่ มุ่ ง เน้ น กำ รเรี ยน กำรสอ น ด้ ำ น
กำรเมืองกำรปกครอง ทั้งกำรเมืองกำรปกครองใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และระดั บระหว่ำง
ประเทศ เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ เ ป็ น ผู้ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจอันลึกซึ้งเกี่ย วกับ ควำมคิ ดทำงกำรเมือ ง กำร
ปกครองและปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่ ำ ง
ประเทศ และมุ่งเน้นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม
ควำมเป็ น พลเมื อ งที่ ดีใ ห้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ในฐำนะ
พลเมืองที่เป็นประชำชนและในฐำนะผู้นำ เพื่อให้ ...

การปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงปรัชญำของหลักสูต รให้
ชัดเจนขึ้น และเพิ่มเนื้อหำในส่วน
ควำมสำคัญของหลั กสู ตรเข้ ำมำ
เนื่องจำกหลักสูตรเดิมไม่มี
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558
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ที่

7

หัวข้อ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

1) มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในปรัช ญำ แนวคิ ด ทฤษฎี
ทำงด้ำนรัฐศำสตร์และศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
สำมำรถเชื่ อ มโยงระหว่ ำงแนวคิ ด ทฤษฎี กั บ สภำพ
ควำมเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสำกลได้
2) มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได้
อย่ ำ งเหมำะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถำนกำ ร ณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
3) มีควำมสำมำรถเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
4) มี ทั ศนคติ ที่ ดีง ำมและเข้ ำ ใจสั ง คม ยึ ดมั่ น หลั ก
คุณธรรมในกำรดำเนิ นชี วิ ตและกำรปฏิบั ติงำนอย่ ำ ง
มั่นคง

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

ปรั บ ปรุ ง วั ตถุ ป ระสงค์ ของหลัก
สูตรเพื่อกำหนดมำตรฐำนผลกำร
เรี ย นรู้ ข องหลั กสู ตรให้ ดีขึ้นและ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญำ แ ละ
ควำ ม ส ำ คั ญ ของ หลั กสู ตรที่
ปรับปรุงใหม่
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บัณฑิตเติบโตไปเป็ นสมำชิ กที่ ดีและมีคุณภำพของ
สั ง คมกำรเมื อ ง ตลอดจนเป็ น ก ำลัง ส ำคั ญ ในกำร
พัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติต่อไปในอนำคต ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญำของคณะมนุ ษยศำสตร์และ
สั ง คมศำสตร์ ที่ ว่ำ “ผลิ ตบั ณ ฑิตให้มีปั ญญำ สร้ำง
คุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์” และสอดคล้อ ง
กับปรัชญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่ ว่ ำ
“เป็ น มหำวิ ท ยำลั ย ที่ เป็ น พลั งของแผ่ นดิ น ในกำร
พัฒนำท้องถิ่น”
1) มี ทั ศนคติ ที่ ดีง ำมและเข้ ำ ใจสั งคม ยึ ดมั่ น หลัก
คุณธรรมในกำรดำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนอย่ ำ ง
มั่ น คง2) มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในปรัช ญำ แนวคิด
ทฤษฎี ท ำงด้ ำ นรั ฐ ศำสตร์ แ ละ ศำสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ งสำมำรถเชื่ อ มโยงระหว่ ำงแนวคิ ด
ทฤษฎี กับสภำพควำมเป็นจริงทั้งในระดั บท้ องถิ่ น
ระดับ ประเทศ และระดับสำกลได้
3) มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบั ติ
ได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้ องกับ สถำนกำ รณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
4) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำสังคมทั้งในระดั บ
ท้องถิ่นและในระดับประเทศ

การปรับปรุงแก้ไข
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

8

โครงสร้ำงของหลักสูตร
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
- กลุ่มวิชำภำษำและกำร
สื่อสำร
- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
- กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์
2) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน

32 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

99 หน่วยกิต

99 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน

48 หน่วยกิต
2312701 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรเรียนรู้ 3(3-0-6)

48 หน่วยกิต
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2311113กำรอ่ำนภำษำอังกฤษขัน้ พืน้ ฐำน 3(2-2-5) ปรั บ เปลี่ ย นรำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำก
วิ ช ำเดิ ม ไม่ มี ใ นหลั ก สู ตรศิ ล ปกำรอ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรอ่ำนเบื้องต้น เช่น กำรอ่ำน
ศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำภำษำ
แบบคร่ ำ วๆ กำรอ่ ำ นแบบกวำดสำยตำ กำรอ่ำน
อังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
อย่ ำ งรวดเร็ ว เพื่ อ จับ ใจควำม กำรใช้ พจนำนุกรม
2563) จึงทำกำรคัดเลือกวิชำใหม่
ภำษำอั ง กฤษ-ภำ ษำไ ทย และภำษำอั ง กฤษ โดยพิจำรณำเลือกวิชำที่มีเนื้ อ หำ
ภำษำอั ง กฤษ กำรหำหั ว เรื่ อ ง กำรอ่ ำ นเพื่ อ จั บ
ใกล้เคียงกับวิชำเดิมมำกที่สุด
ใจควำมสำคัญของเรื่องและหำข้อมูลเฉพำะ กำรหำ
คำอ้ำงอิง รวมทั้งกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทอ่ำน
โดยผ่ำนสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่ำน
นอกเวลำ

ฝึกทักษะกำรใช้ภ ำษำอัง กฤษเพื่ อกำรสื่อ สำรจำ กสื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณำประชำสั ม พั น ธ์
บทควำมทำงวิ ช ำกำรที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สำขำวิ ช ำของ
นักศึกษำ ฝึกทักษะในกำรอ่ำ น บันทึก สรุป ตีควำม
ขยำยควำม รวมทั้ ง กำรนำเสนอด้ ว ยวำจำและลำย
ลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนกำรทักษะสัมพัน ธ์ ท ำง
ภำษำ

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตำมที่
มหำวิทยำลัยกำหนด

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

2313701ภำษำอังกฤษสำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 2313612 ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ 3(3-0-6)
คำศั พท์ แ ละส ำนวนภำษำอั ง กฤษที่ ใ ช้ กั น ใ น ทำ ง ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในกำรทำงำน กำรเขียน
รัฐศำสตร์ ฝึกปฏิบัติกำรใช้ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้อ ง เอกสำรข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในกำรสมัครงำน กำรพูด
ดังกล่ำวในกำรเขียน กำรฟัง และกำรพูด
บรรยำย กำรแลกเปลี่ ย นควำมคิ ดเห็ น กำรอ่ ำ น
ประกำศและบทอ่ำนเกี่ยวกับงำน กำรเชื้อเชิญและ
นัดหมำย กำรเขียนบันทึก กำรเขียนจดหมำย และ
กำรตอบโต้จดหมำยธุรกิจ
2451101 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)

การปรับปรุงแก้ไข
ปรั บ เปลี่ ย นรำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำก
วิ ช ำเดิ ม ไม่ มี ใ นหลั ก สู ตรศิ ล ปศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำภำษำ
อังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) จึงทำกำรคัดเลือกวิชำใหม่
โดยพิจำรณำเลือกวิชำที่มีเนื้ อ หำ
ใกล้เคียงกับวิชำเดิมมำกที่สุด

2451101 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
ทันสมัยและครอบคลุม เนื้ อหำที่
ลั กษณะ ทั่ วไ ปของ รั ฐ ศำ สตร์ วิ วั ฒน ำ กำ ร
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งรั ฐ ศำสตร์ กั บ ศำสตร์ อื่ นๆ
ขอบข่ ำ ยวิ ธี ก ำรศึ กษำรั ฐ ศำสตร์ ปรั ช ญำและ
อุ ดมกำรณ์ ท ำงกำรเมื อ ง รู ป แบบกำรปกครอง
สถำบันทำงกำรเมือง วัฒนธรรมทำงกำรเมือง กำร
ขั ดเกลำทำงสั งคม ทิ ศทำงกำรศึ ก ษำรั ฐศำสตร์ใน
อนำคต

กำเนิดรัฐ และวิวัฒนำกำรควำมสัมพั นธ์ ระหว่ำ งวิ ชำ
รัฐศำสตร์กับสำขำวิชำอื่น ขอบข่ำยและวิธีกำรศึ ก ษำ
ทำงรั ฐ ศำสตร์ ลั ก ษณะและรูป แบบของรัฐ อ ำนำจ
อธิปไตย แนวคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง รูปแบบ
กำรปกครอง สถำบั น ทำงกำรเมือ ง กำรมี ส่ ว นร่วม
ทำงกำรเมือ ง วั ฒ นธรรมกำรเมือ งกับ กระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม กระบวนกำรทำงกำรเมืองและ
ประชำคมนำนำชำติ
2451102 กำรเมืองกำรปกครองไทย 3(3-0-6)
2451102 กำรเมืองกำรปกครองไทย 3(3-0-6)
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ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
ทันสมัยและครอบคลุม เนื้ อหำที่
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเมืองและกำรปกครองของ กำรกำเนิดรัฐไทย พัฒนำกำรทำงกำรเมืองและกำร
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
ไทย หน้ำที่ของรัฐ หลักประชำธิปไตย วิวัฒนำกำร
ปกครองของไทย โครงสร้ำงกำรเมืองและกำร
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หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

กำรเมืองกำรปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั น
กำรบริหำรรำชกำรแผ่น ดินและสถำบัน ทำงกำรเมื อ ง
ประชำชนกับบทบำททำงกำรเมือง พฤติกรรมทำงกำร
เมืองไทยวิเครำะห์ปั ญหำและแนวโน้ม กำรเมื อ งกำร
ปกครองไทย

ปกครองไทย ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะของ
กำรเมืองกำรปกครองไทย มโนทัศน์ทำงกำรเมืองทีม่ ี
บทบำทส ำคั ญ ในกำรหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมทำง
กำรเมืองและกำรปกครองของไทย พัฒนำกำรของ
ระบอบประชำธิปไตยไทย
2451103 กำรเมืองกับนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6) เพิ่ ม รำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำกควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งกำรก ำ หน ด
แนวคิดทำงกำรเมืองกับนโยบำยสำธำรณะ มิติทำง
ไม่มีรำยวิชำนี้
นโยบำยสำธำรณะมีควำมจำเป็ น
กำ รเ มื องในกระ บวนกำรนโยบำ ยสำธำรณะ
ต่ อ นั ก ศึ ก ษำอย่ ำ งมำก ในกำร
ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจ อุดมกำรณ์และตัวแบบทำง
ประ กอบอำ ชี พเ มื่ อส ำ เ ร็ จ
กำรเมืองในกำรกำหนดนโยบำย กำรวิพำกษ์นโยบำย
กำรศึกษำออกไป
สำธำรณะกั บ กำรวิ เ ครำะห์ ว ำทกรรมกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงทำงกำรเมืองและผลกระทบของนโยบำย
สำธำรณะต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม กำรเมื อ ง และ
วัฒนธรรม
2452301 ควำมรู้ เบื้ อ งต้ นทำงรั ฐประศำสนศำสตร์ 2451301 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ไม่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ควำมหมำย แนวควำมคิ ด ทฤษฎี และพั ฒนำกำร
ของรัฐประศำสนศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำ ง รั ฐ
ประศำสนศำสตร์กั บศำสตร์ อื่น ๆ ขอบข่ ำยของรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ประกอบด้วย นโยบำยสำธำรณะ
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ควำมหมำย แนวควำมคิด ทฤษฎี พัฒนำกำรของรั ฐ
ประศำสนศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐประศำสน
ศำสตร์ กั บ ศำสตร์ อื่ น ๆ ขอบข่ ำ ยของรั ฐประศำสน
ศำสตร์ซึ่งประกอบด้วย นโยบำยสำธำรณะ กำร
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บริ ห ำรทรั พยำกรมนุ ษ ย์ กำรบริ ห ำรงำนคลั ง และ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงำนคลังและ
งบประมำณ องค์กำรและกำรจัดกำร และกำรบริหำร งบประมำณ กำรจั ดกำรองค์ กำรภำครั ฐ และกำร
กำรพัฒนำ
บริหำรกำรพัฒนำ
2452301 ยุทธศำสตร์ภำครัฐ 3(3-0-6)
เพิ่ ม รำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำกควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งยุ ท ธศำ สตร์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุท ธศำสตร์ ควำมสำคัญ
ภำครัฐมีควำมจำเป็นต่อนักศึกษำ
ของยุ ท ธศำสตร์ กำรวิ เ ครำะห์ส ภำพแวดล้อมเพื่อ
ไม่มีรำยวิชำนี้
อย่ำงมำก ในกำรประกอบอำชี พ
กำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ กระบวนกำรก ำ หน ด
เมื่อสำเร็จกำรศึกษำออกไป
ยุทธศำสตร์ภ ำครัฐ กำรจัดกำรยุ ท ธศำสตร์ภ ำครั ฐ
กำรประเมิ น ผลและควบคุ ม ยุ ท ธศำสตร์ ภ ำครั ฐ
กรณี ศึก ษำ ยุ ท ธศำสตร์ข องหน่ว ยงำนภำครัฐและ
เอกชนที่มีควำมโดดเด่น
2452401 กำรจัดกำรปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) เพิ่ ม รำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำกควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งกำรจั ด กำ ร
แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรปกครองประเทศ ปกครอง
ปกครองท้ อ งถิ่ น ไทยมีควำมจำ
ท้ อ งถิ่ น และกำรจั ดกำรปกครองท้ องถิ่นสมัยใหม่
เป็นต่อนักศึกษำอย่ำงมำก ในกำร
พัฒนำกำร รูปแบบ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ กำร
ไม่มีรำยวิชำนี้
ประกอบอำชีพในองค์กรปกครอง
บริหำรจัดกำรองค์กร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน
ส่วนท้องถิ่นเมื่อสำเร็จกำรศึ ก ษำ
กำรคลัง กำรกำกับดู แลและตรวจสอบกำรท ำงำน
ออกไป
ของ อง ค์ กรปกครอง ส่ วน ท้ อง ถิ่ น ไ ทย ต ำ ม
พระรำชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บกำรบริ ห ำรรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่ำงๆ และ
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ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษำปัญ หำ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น
ไทยสู่ ก ระบวนทั ศน์ ก ำรจั ดกำรปกครองท้ อ งถิ่น
สมัยใหม่
2452501 ข้ อ บั ง คั บ ทำงกำรปกครองส ำหรั บ นั ก 2452501 ข้ อ บั ง คั บทำงกำรปกครองส ำหรับนัก ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
รัฐศำสตร์ 3(3-0-6)
รัฐศำสตร์ 3(3-0-6)
ทันสมัยและครอบคลุม เนื้ อหำที่
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกั บกฎหมำยปกครอง หลักกำร ควำมหมำยและพั ฒ นำกำรของกฎหมำยมหำชน
แห่ ง นิ ติรั ฐ กำรกระท ำทำงกำรปกครอง บริ ก ำร ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมำยปกครอง หลักนิ ติ
สำธำรณะ ทฤษฎี ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำทำงปกครอง รั ฐ ทฤษฎี ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำทำงปกครอง กำรจัด
หลักกำรเกี่ยวกับกำรปฏิ บัติร ำชกำรของฝ่ำยปกครอง ระเบี ย บกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น หลั ก กำร
และสัญญำทำงกำรปกครอง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติร ำชกำรของฝ่ ำยปกครอง คำสั่ง
ทำงปกครอง วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง สัญญำ
ทำงปกครอง บริกำรสำธำรณะ ควำมรับผิดในทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร กำรใช้โปรแกรม
ปัญญำประดิษฐ์ในงำนทำงด้ำนกฎหมำย
2452502 ระเบียบวิธีกำรปฏิบัติทำงรำชกำร 3(2-2-5) 1) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ ให้
2452502 ระเบียบปฏิบัติรำชกำรไทย 3(3-0-6)
ทันสมัยและครอบคลุม เนื้ อหำที่
ระบบบริ ห ำรรำชกำรไทย กฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำร แนวคิ ดทฤษฎี ร ะบบรำชกำร โครงสร้ ำ งระบบ
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
บริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ของไทย ระเบี ย บส ำนั ก รำชกำรไทย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่ ส่ง ผลต่ อ
ระบบ
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
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รำชกำรไทย กฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 2) ปรั บ แก้ ชื่ อ วิ ช ำให้ส อดคล้อง
ส่ ว นภู มิ ภ ำค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระเบี ย บงำนสำร กับคำอธิบำยรำยวิชำที่ป รับ ปรุ ง
บรรณ พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน
ใหม่
3 ) ปรั บเ ปลี่ ยน สั ดส่ วน กำ ร
กระ จ ำ ยชั่ วโ มงสอน ต่ อภำค
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ
คำอธิบำยรำยวิชำที่ปรับปรุงใหม่
2453104 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)
หลั ก คุ ณ ธรรม และหลั ก จริ ย ธรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ
ควำมจงรั ก ภั ก ดี ต่อ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษั ตริย์
จริ ย ธรรมและจรรยำบรรณ ในกำรควบคุ ม หรื อ
ปกครองตนเองและผู้อื่นสำหรับนักรัฐศำสตร์
2453602 สถิติในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 3(3-0-6)

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
ทันสมัยและครอบคลุม เนื้ อหำที่
ควำมหมำย แนวคิ ด หลั ก กำรของจริ ย ศำสตร์
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
จริ ย ธรรมที่ สำคั ญและจ ำเป็ นส ำหรับ นัก รัฐศำสตร์
ม ำ ตรฐ ำ นทำงจ ริ ยธรรม ธรรม ภิ บำ ล น ำมำ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในกำรบริ หำร อภิ ป รำยกรณี ศึกษำใน
เรื่องจริยธรรม
2453601 สถิติสำหรับกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์
ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
3(2-2-5)
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ กำร
วิจัยทำงรัฐศำสตร์มำกยิ่งขึ้น
พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ สถิ ติที่ ใ ช้ ส ำหรั บ กำรวิ จั ย ทำ ง
รัฐศำสตร์ สถิติพรรณนำและสถิ ติอ้ำงอิง ที่ใช้ใ นกำร
วิ จั ยทำ ง รั ฐศำ สตร์ สถิ ติ ส ำ หรั บ กำรทดสอบ
สมมติฐำน
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พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ สถิ ติใ นกำรวิ จั ย ทำงสั งคมศำสตร์
สถิ ติพรรณนำและสถิติอ้ ำงอิง ที่ ใ ช้ ในกำรวิ เครำะห์
ข้ อ มู ล กำรวิ จั ย ทำง สั ง คมศำสตร์ กำรทดสอบ
สมมติ ฐ ำน กำรวิ เ ครำะห์ ควำมแปรปรวน กำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล

2453101 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)
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ในกำรวิ จัย กำรใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เ พื่อกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
2454903 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)

2453901 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 3(2-2-5)

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ กำรวิจัย
แนวคิดกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิง คุณ ภำพ ขั้นตอน แนวคิดกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ขั้นตอน
ทำงรั ฐ ศำสตร์ และครอบคลุ ม
กำรวิจัย กำรก ำหนดปัญหำกำรวิจัย กำรเก็บข้ อ มู ล กระบวนกำรวิจัย กำรกำหนดปัญหำกำรวิจัย ตัวแปร
กำรวิจัยมำกยิ่งขึ้น
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจั ย กรอบแนวคิด เครื่องมือกำรวิจั ย กำรเก็บรวบรวม
จริยธรรมและจรรยำบรรณของนักวิจัย
ข้ อ มู ล กำรวิ เ ครำะห์ข้ อมูล กำรสรุ ปและอภิปรำย
ผลกำรวิ จั ย จรรยำบรรณในกำรวิ จั ย กำรลงมือ
ปฏิบัติทำวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณหรือเชิง
คุณภำพอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
2454706 สัมมนำในทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)

2454901 สัมมนำประเด็นปัญหำทำงรัฐศำสตร์
3(2-2-5)

สัมมนำประเด็นปัญหำสำคัญร่วมสมัยทำงรัฐศำสตร์
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กำรร่วมกันตั้งข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นปัญหำทำง
กำรเมืองกำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ และกำร
ปกครองท้ อ งถิ่น กำรหำข้ อ สรุป และแนวทำงกำร
แก้ ไ ขปั ญ หำหรื อ หำแนวทำงพั ฒ นำควำมรู้ ท ำง
กำรเมืองกำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ และกำร
ปกครองท้องถิ่น ดำเนินกำรจัดสัมมนำในห้องเรียน

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้
ทันสมัยและครอบคลุม เนื้ อหำที่
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
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รวมจัดสัมมนำในห้องประชุม หรือ ในชุมชน อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งตำมควำมเหมำะสม โดยอยู่ในกำรกำกับ
ดูแลของอำจำรย์ผู้สอน
2461102 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย
3(3-0-6)

2461102 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย
3(3-0-6)

ควำมรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมำย ได้ แ ก่ ควำมหมำย
ประเภท ควำมสำคัญ กำรจัดทำ กำรใช้ กำรยกเลิ ก
และกระบวนกำรยุ ติธรรม ฯลฯ ศึกษำกฎหมำยแพ่ ง
และพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ ง และอำญำ เฉพำะในส่ ว นที่ เ ป็ น ควำมรู้
เบื้องต้น

ควำมรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บกฎหมำย ได้ แ ก่ ควำมหมำย
ประเภท ควำมสำคัญ กำรจัดทำ กำรใช้ กำรยกเลิ ก
และกระบวนกำรยุติธรรม ฯลฯ ศึกษำกฎหมำยแพ่ ง
และพำณิ ช ย์ กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยวิ ธี
พิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ เฉพำะในส่วนที่ เ ป็ น
ควำมรู้เบื้องต้น

4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออำชีพ 3(3-0-6)

4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออำชีพ 3(2-2-5)

ปรับปรุงชื่อรำยวิชำ

ปรับเปลี่ยนสัดส่ วนกำรกระจำย
ชั่ ว โมงสอนต่ อ ภำคกำรศึ กษำ
โครงสร้ำง และวิธีกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรู ปต่ำง ๆ ที่ โครงสร้ำง และวิธีกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่ำง ๆ ที่
ตำมหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิ ต
นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น กำรใช้ซอฟต์แวร์ชุดสำนั ก งำน นิ ยม ใ ช้ ใ น ปั จ จุ บั น เ ช่ น กำ รใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุ ด
สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ระบบฐำนข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ วอร์ คชี ต เวอร์ ด สำนักงำน ระบบฐำนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชี ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
โปรเซสเซอร์ ฯลฯ
เวอร์ด โปรเซสเซอร์
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ
แขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครอง

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

ไม่เปลี่ยนแปลง

2452102 ปรัชญำทำงกำรเมือง 3(3-0-6)

2451104 ปรัชญำและทฤษฎีกำรเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)

1) ตัดวิชำทฤษฎีกำรเมือง 1 และ
วิชำทฤษฎีกำรเมือง 2 ใน
หลักสูตรปี พ.ศ.2558 ออก
เนื่องจำกเนื้อหำวิชำสำมำรถทำ
กำรสอนต่อยอดจำกวิชำปรัชญำ
กำรเมือง โดยสอนรวมอยู่ในวิชำ
เดียวกันได้
2) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชำให้มีควำม
ครอบคลุมทั้งปรัชญำกำรเมือง
และทฤษฎีกำรเมือง
3) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมครอบคลุมทั้งปรัชญำ
กำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง

ควำมหมำยและหลักกำรพื้นฐำนของปรัชญำกำรเมื อ ง
สมัยโบรำณ สมัยกลำง สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ใน
เรื่องจุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยที่สำคัญของมนุษย์ ของ
รั ฐ และ กำรเมื อ ง ศึ กษำ แน วคิ ดควำ มยุ ติธ รรม
ควำมชอบธรรมของรั ฐ จริ ย ธรรมทำงกำรเมื อ ง
เสรีภำพ หน้ำที่พลเมือง คุณค่ำของรัฐและสังคมที่ควร
จะเป็น
2451103 ทฤษฎีกำรเมือง 1 3(3-0-6)
ควำมหมำย ลั ก ษณะ คุ ณ ค่ ำ และประโยชน์ ควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกำรเมืองกับสถำบัน และทฤษฎี
กำรเมื อ งในยุ คสมั ย โบรำณและ สมั ย กลำง จำก
แนวควำมคิด ทฤษฎี ของนักปรัชญำกำรเมืองตะวันตก
และตะวันออก
2452101 ทฤษฎีกำรเมือง 2 3(3-0-6)
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ทฤษฎี ก ำรเมื อ งสมัย ใหม่ สมั ย ปั จ จุ บั น และทฤษฎี
กำรเมืองร่วมสมัย จำกแนวคิด ทฤษฎี ของนักปรัชญำ
กำรเมืองตะวันตกและตะวันออก

ควำมหมำยและหลั ก กำ รพื้ นฐำนของป รั ชญ ำ
กำ รเ มื อง ธรรม ชำ ติ ของ กำ รเ มื อง และ รั ฐ
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงกำรเมือ งกั บ ชีวิ ตมนุ ษ ย์ ตั ว
แบบกำรเมืองในอุดมคติ แนวคิดและทฤษฎีทำงกำร
เมืองเบื้องต้นของนักคิ ดยุคก่ อนสมั ยใหม่ สมัยใหม่
และหลังสมัยใหม่
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หลักสูตรปี พ.ศ.2563
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2452104 พรรคกำรเมืองและกลุม่ ผลประโยชน์ 3(3- 2452101 กลุ่ ม ผลประโยชน์ พรรคกำรเมือ ง กับ 1) เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช ำ โดยจั ดล ำดั บ
0-6)
กำรเลือกตั้ง 3(3-0-6)
กลุ่ ม ผลประโยชน์ ไ ว้ ก่ อ นพรรค
กำรเมือง เพรำะกลุ่มผลประ-โยชน์
ควำมหมำยและลักษณะ หน้ำที่และบทบำทของพรรค ควำมหมำย ลักษณะ หน้ำที่ บทบำท และพฤติกรรม
เป็ น กลไกแรกของกำรน ำปัจจัย
กำรเมื อ ง กำรก ำเนิ ดและวิ วั ฒ นำกำร โครงสร้ ำ ง ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน พรรคกำรเมือ ง
นำเข้ำเข้ำสู่ระบบกำร เมือง และ
องค์กำร ควำมเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมือง รูปแบบ และกำรเลื อ กตั้ ง ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะ หว่ ำง ก ลุ่ ม
เพิ่ ม กำรเลือ กตั้ งเข้ำ มำเนื่องจำก
และระบบพรรคกำรเมือง ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีอิทธิพลต่ อ ผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และพรรคกำรเมือง กับ
เป็ น หั ว ข้ อ ที่ มี ร ำย ละเอี ย ดมำก
จำนวนพรรคกำรเมือง ควำมหมำย ลักษณะ หน้ำ ที่ กำรเลือกตั้ง ปัจจัยทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ มี ผ ล
สม ควร แยกออก เ ป็ นอี ก หนึ่ ง
และบทบำทของกลุ่มผลประโยชน์ และควำมสัมพั น ธ์ ต่อกำรเลือกตั้ง
ประเด็ น ศึ ก ษำต่ ำ งหำกจำกกลุ่ม
ระหว่ำงพรรคกำรเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์
ผลประโยชน์และพรรคกำรเมือง
2) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ ให้
ทั น สมั ย และครอบคลุ ม เนื้ อหำที่
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
2451501 รัฐธรรมนูญศึกษำ 3(3-0-6)
2452102 รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง
1) ตั ดวิ ช ำรั ฐ ธรรมนู ญ ศึ ก ษำใน
3(3-0-6)
หลั กสู ตรปี พ. ศ. 2 5 5 8 ออก
ประวัติและวิวัฒนำกำรของรัฐธรรมนูญ แนวคิด และ
เนื่องจำกมีเนื้อหำวิช ำซ้ ำซ้ อ นกั บ
ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระบบกำรเมือง หลักกำร วิ วั ฒ นำกำรของรั ฐ ธรรมนู ญ ควำมหมำยและ
วิ ชำ รั ฐ ธรรม นู ญ และ สถำบั น
ปกครอง กำรแบ่ ง แยกอ ำนำจ สิ ท ธิ เ สรี ภ ำพของ ประเภทของรั ฐ ธรรมนู ญ ทฤษฎี ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
กำรเมือง
ประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ และกำรศึกษำเปรียบเทีย บ รัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนำจรัฐ รูปแบบ
2) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำของ
รั ฐ ธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจั ก รฉบั บแรกจนถึงฉบับ ของรั ฐ ธรรมนู ญ อ ำนำจอธิ ป ไตยและหลั ก กำ ร
วิชำรัฐธรรมนูญและ
ปัจจุบันโดยกำรใช้ทฤษฎีทำงรัฐศำสตร์
แบ่งแยกอำนำจและถ่วงดุลอำนำจ แนวคิด
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2452103 รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง 3(3-0-6)
รั ฐ ธรรม นู ญศึ กษำใน แน วรั ฐศำสตร์ ขอบข่ ำ ย
วิวัฒนำกำร สถำนภำพของรัฐ แนวทำงกำรศึกษำ รัฐ
และอำนำจรัฐ รูปแบบแห่งรัฐ สถำบันทำงกำรเมื อ ง
ระบอบกำรปกครอง

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ หลั ก ประกั น ในกำร สถำบันกำรเมืองให้มีควำมทันสมัย
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพของประชำชน หลั ก และให้ครอบคลุมเนื้อ หำของ วิ ช ำ
ประชำธิ ป ไตย หลั ก นิ ติธ รรม กระบวนกำรทำง รัฐธรรมนูญศึกษำที่ตัดออกไป
กำรเมืองของสถำบัน กำรเมื องต่ำงๆ ควำมสัมพั น ธ์
ระหว่ำงสถำบันกำรเมื องกับ สิท ธิ และเสรีภ ำพของ
บุคคลตำมรัฐธรรมนูญ
2453102 กำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 3(3-0-6)

ไม่มีรำยวิชำนี้

แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนกำรสื่ อ สำรทำงกำร
เมือง บทบำทของสื่อมวลชนในทำงกำรเมื อง กำร
สร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ท ำงกำรเมื อ ง กำรสื่ อ สำรทำง
กำรเมื อ งเชิ งสั ญลั ก ษณ์ สิ ท ธิ แ ละเสรีภ ำพในกำร
สื่อสำรทำงกำรเมืองของประชำชน ประเด็นต่ำง ๆ
เกี่ ย วกั บ กำรเมื อ งและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ กำร
สื่อสำรทำงกำรเมืองในระดับชุมชนท้องถิ่น

2453103 ประชำธิปไตยศึกษำ 3(3-0-6)
ไม่มีรำยวิชำนี้

การปรับปรุงแก้ไข

-213-

เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกปัจจุบันเป็น
ยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำร มีกำร
สื่อสำรทำงกำรเมืองเกิดขึ้นจำนวน
มำกและเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ วผ่ ำ น
เ ทคโ น โลยี ดั งกล่ ำ ว และกำร
สื่ อ สำรทำงกำรเมือ งในปัจจุบันมี
ควำมซั บ ซ้ อ น จึ ง มี ควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องเพิ่มทักษะในกำรท ำ
ควำ ม เ ข้ ำ ใ จ กำ รสื่ อสำ รทำ ง
กำรเมืองแก่นักศึกษำรัฐศำสตร์ ใ น
ยุคปัจจุบัน
เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
เกี่ยวกับประชำธิปไตย
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2453113 ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง
3(3-0-6)
ควำมหมำย ลักษณะ ควำมสำคัญ และรูปแบบ กำร
เคลื่อนไหวทำงกำรเมือง กลุ่มกระบวนกำรเคลื่อนไหว
ทำงกำรเมืองต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มของนักศึกษำ กลุ่มของ
เกษตรกร กลุ่ ม แรงงำน กลุ่ ม องค์ ก รพั ฒ นำเอกชน
ปั ญ หำอุ ป สรรคของขบวนกำรเคลื่ อ นไหวของกลุ่ม
ต่ำงๆ
2454102 โลกำภิวตั น์และกำรเมือง 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโลกำภิวัตน์ โลกำภิวัตน์กั บ
กำรเปลี่ ย นแปลงทำงกำรเมือ ง เช่ น วั ฒ นธรรมทำง
กำรเมือง พฤติกรรมทำงกำรเมือง กำรสื่อสำร

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

ควำมหมำย ควำมเป็นมำ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประชำธิปไตย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำธิ ป ไตย
กับแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภำพ ควำมเสมอภำค และ
กำรมีส่วนร่วม ปัญหำของประชำธิปไตย กำรพัฒนำ
ประชำธิ ป ไตย แนวโน้ ม ควำมเปลี่ ย นแปลงของ
ประชำธิปไตยในอนำคต

อย่ำงลึกซึ้ง เพรำะประชำธิป-ไตย
เป็นระบอบกำรปกครองหลั ก ของ
โลกและสถำนกำรณ์กำรเมืองไทย
ในปั จ จุ บั นก็ เกี่ ย วข้อ งสั มพั นธ์อยู่
กั บประ เ ด็ น เ รื่ อง ควำ ม เ ป็ น
ประชำธิปไตยในลักษณะที่เข้มข้น

2453104 กำรเคลื่อนไหวทำงสังคมแนวใหม่
3(3-0-6)
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1) ปรับแก้ชื่อวิชำให้ทันสมัย มำก
ขึ้น
2) ปรับปรุงคำอธิบ ำยรำยวิ ชำให้
ควำมหมำย ลักษณะ ควำมสำคัญ และรูปแบบใน
ทั น สมั ย และครอบคลุ ม เนื้ อหำที่
กำรเคลื่อนไหวของขบวนกำรเคลื่อ นไหวทำงสั ง คม
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
แนวใหม่ ที่นำไปสู่ควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวใน
กำรเปลี่ ย นแปลงทำงสั ง คมและกำ รเมื อ ง ทั้ ง
ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองแนวเก่ำ และแนว
ใหม่
2453105 โลกำภิวัตน์ทำงกำรเมือง 3(3-0-6)
1) ปรับแก้ชื่อวิชำให้มีควำมชัดเจน
ขึ้น
ควำมหมำย ควำมเป็ น มำ แนวคิ ด และทฤษฎี
2) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำให้ มี
เกี่ยวกับโลกำภิวั ตน์ จักรวรรดินิยมและลัท ธิ อำณำ
ควำมชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหำ
นิคม สมัยใหม่นิยมและตะวันตกนิยม ประชำ - ธิป
ที่สำคัญมำกขึ้น
ไตยภิวัตน์ ลัทธิเสรีนิยมใหม่ ลัทธิหลังอำณำนิคม
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ทำงกำรเมือง โลกำภิวัตน์ที่มีผลต่อกำรเมืองในประเทศ บูรพำภิวัตน์ ชำตินิยมใหม่และภูมิภำคนิยม ท้องถิ่น
ต่ำงๆ
นิยมและชุมชนนิยม กำรก่อกำรร้ำย กำรเมืองของ
เทคโนโลยีในรัฐแบบหยั่งรำกลึก
2453102 กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ
2453106 กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ
ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้มี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ควำมกระชับและชัดเจนขึ้น
แนวคิดและวิธีกำรศึกษำเปรียบเทียบเกี่ยวกับกำรเมือ ง
กำรปกครอง กำรปกครองเปรี ยบเทีย บของประเทศ
ต่ำงๆ ทั้งที่เป็นประชำธิปไตยและเผด็จกำร กำรเมือง
เปรี ย บเที ยบในเรื่ องระบบกำรเมือ ง โครงสร้ำงทำง
กำรเมื อ ง โครงสร้ ำงอ ำนำจหน้ำที่ อุ ดมกำรณ์ และ
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง
2453115 นิเวศวิทยำกำรเมือง 3(3-0-6)
ควำมหมำย แนวคิ ด ทฤษฎี นิ เ วศวิ ท ยำกำรเมื อ ง
นิ เ วศวิ ท ยำกำรเมื อ งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
วั ฒ นธรรมชุ ม ชน ควำมยุ ติธ รรมทำงสั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมและธรรมชำ ติ
กำรสร้ ำ งระบบประชำธิ ป ไตยแนวนิ เ วศน์ ใ นกำร
เคลื่อนไหวทำงสังคม กำรสร้ำงพลังอำนำจชุม ชนบน
ฐำนนิเวศวิทยำ

วิวัฒนำกำร แนวคิด และวิธีกำรศึกษำกำรเมือ งกำร
ปกครองเปรี ย บเที ย บ ประเด็ น ส ำคั ญ ต่ ำ ง ๆ ใน
กำรศึกษำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ

2454101 นิเวศวิทยำกำรเมือง 3(3-0-6)

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำ ใ ห้
ทั น สมั ย และครอบคลุ ม เนื้ อหำที่
ควำมหมำยและแนวคิ ดนิ เ วศวิ ทยำกำรเ มื อง
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
นิเวศวิทยำกำรเมืองในบริบทโลกและในประเทศไทย
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งมนุษ ย์ กั บธรรมชำติ ระบบ
เศรษฐกิ จกำรเมือ งที่ มีผลต่ อกำรเปลี่ย นแปลงทำง
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยำวัฒนธรรมกับ กำรพั ฒนำที่
ยั่งยืน ควำมยั่งยืนทำงนิเวศกั บควำมเป็น ธรรม ทำง
สังคม กำรเมืองสีเขียวกับขบวนกำรเคลื่อนไหว
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ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรพัฒนำเชิงนิเวศใน
อนำคต
2454104 กำรเมืองว่ำด้วยควำมเสมอภำค 3(3-0-6) 2454102 กำรเมืองว่ำด้วยควำมเสมอภำค 3(3-0-6) ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้มี
ควำมกระชับและชัดเจนขึ้น
ระบบกำรจัดสรรผลประโยชน์ แนวคิดและทฤษฎีที่ ว่ ำ ระบบกำรจัดสรรประโยชน์ และคุ ณ ค่ ำ แนวคิ ดว่ำ
ด้วยควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง ด้ ว ยควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
และ ควำ ม แตกต่ ำ ง ระ หว่ ำ งเ พศ ชน ชั้ น และ กำรเมือง ประเด็นควำมเหลื่อมล้ำต่ำง ๆ ในสังคม
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและทุน
2451401 ชนบทกับกระบวนกำรเป็นเมือง 3(3-0-6) เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำได้เรียนวิชำด้ำรัฐศำสตร์
ควำมหมำยของชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะ
ที่มีลักษณะบูรณำกำรกับศำสตร์
สังคมชนบทและเมือง กำรเปลี่ยนแปลงทำงสั ง คม
ไม่มีรำยวิชำนี้
อื่นมำกขึ้น
ชนบทเป็ น สั ง คมเมื อ ง กำรย้ ำ ยถิ่ น กำรผั ง เมือง
ปัญหำของกระบวนกำรเป็นเมืองแบบเอกนคร และ
กำรแก้ ไ ขปั ญ หำของสัง คมชนบทและสั งคมเมือง
ผลกระทบและแนวโน้ม ของกำรเปลี่ ย นแปลงใน
สังคมไทย

ไม่มีรำยวิชำนี้
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2452402 เศรษฐศำสตร์กำรเมืองท้องถิ่น 3(3-0-6) เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
แนวคิดพื้นฐำน วิธีวิทยำเศรษฐศำสตร์ กำรเมื องว่ ำ
เกี่ยวกับกำรจั ดกำรท้ องถิ่ น ในมิ ติ
ด้วยกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น พัฒนำกำรและ
ทำงเศรษฐศำสตร์ สอดรั บ กั บ
กำรก่อรูปของชนชั้นนำที่มีอำนำจทำงเศรษฐกิจและ
ปรัชญำและ
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2454402 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรเขียน
โครงกำร 3(3-0-6)

กำรเมื อ งในท้ อ งถิ่ น โครงสร้ ำ งอ ำนำจท้ อ งถิ่ น
กระบวนกำรสะสมทุนทำงเศรษฐกิจ พฤติกรรมทำง
กำรเมืองของชนชั้นนำและควำมสัมพันธ์เ ชิงอ ำนำจ
ในท้ อ งถิ่ น กำรกระจำยอ ำนำจและแนวทำงกำร
พัฒนำท้องถิ่นไทยในอนำคต
2452403 กำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำท้ องถิ่น และกำร
เขียนโครงกำร 3(2-2-5)

วิ สั ยทั ศน์ ของ ม หำ วิ ทยำลั ย ที่
ต้ อง กำ รพั ฒน ำ ท้ อง ถิ่ น และ
ปรั ช ญำของหลั ก สู ตรที่ ต้อ งกำร
ผลิตคนไปเป็นผู้นำที่มีคุณภำพของ
สังคมและท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ

แนวคิ ดและหลั ก กำรของกำรวำงแผน ขั้ น ตอนกำร
วำงแผนพัฒนำท้ องถิ่น กำรวิเครำะห์ส ภำพปั ญ หำ
และบริบทของท้องถิ่น กำรจัดทำแผน กำรนำแผนไป
ปฏิ บั ติ กำรประเมิ น ผลแผน องค์ ป ระกอบและ
ประเภทของกำรเขียนโครงกำร เทคนิคกำรเขียนโครง

แนวคิดและหลัก กำรของกำรวำงแผน ขั้นตอนกำร
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรวิเครำะห์สภำพปั ญ หำ
และบริบทของท้องถิ่น กำรจัดทำแผน กำรนำแผน
ไปปฏิบัติ กำรประเมินผล องค์ประกอบและประเภท
ของกำรเขียนโครงกำร เทคนิคกำรเขียนโครงกำร

2453401 กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครอง
ท้องถิ่น 3(3-0-6)

2453401 กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำร
ปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)

แนวคิ ด ทฤษฎี ก ำรมี ส่ ว นร่ ว มของพลเมือ งในกำร
ปกครองท้องถิ่น ระดับกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กำรปกครองท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่ ว ม
ของพลเมืองในกำรปกครองท้องถิ่น ช่องทำง และ

แนวคิ ด ทฤษฎี ก ำรมี ส่ว นร่ว มของพลเมือ งในกำร
ปกครองท้องถิ่น ระดับกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กำรปกครองท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่ วม
ของพลเมืองในกำรปกครองท้องถิ่น ช่องทำงและ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
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บทบำทของพลเมืองในกำรมีส่วนร่วม กำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครองท้องถิ่น
2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและกำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

2453403 กำรวัดและกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน
3(3-0-6)

เพิ่ ม รำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำกควำม รู้
ควำมเข้ำใจเรื่องนวัตกรรมท้องถิ่ น
และกำรจั ดกำรเปลี่ ย นแปลง มี
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บนวัตกรรมท้ อ งถิ่น และกำรจัดกำร
ควำมจ ำเป็ น ต่ อ กำรท ำงำ น ใ น
กำรเปลี่ยนแปลง เทคนิคและกระบวนกำรจั ดกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นวัตกรรมท้องถิ่นและกำรจัดกำรกำรเปลี่ย นแปลง
นวัตกรรมกำรบริหำรงำนท้องถิ่นและกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่
มีผลต่อกำรจัดกำรนวัตกรรมท้องถิ่นและกำรจั ดกำร
กำรเปลี่ยนแปลงจำกกรณีศึก ษำนวั ตกรรมท้ องถิ่ น
ขององค์กรต้นแบบ
2453403 กำรวัดและกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
หลักกำรและกระบวนกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
แนวคิดและหลักกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน
ประโยชน์และควำมสำคัญของกำรจัดกำรผลกำร
ดำเนินงำน กระบวนกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
หลักกำรและกระบวนกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
แนวคิดและหลักกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน
ประโยชน์และควำมสำคัญของกำรจัดกำรผลกำร
ดำเนินงำน กระบวนกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน

ไม่มีรำยวิชำนี้
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อภิปรำยกรณีศึกษำกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำนของ
กำรปกครองท้องถิ่น

อภิปรำยกรณีศึกษำกำรจัดกำรผลกำรดำเนินงำน
ของกำรปกครองท้องถิ่น
2453404 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมศำสตร์พระรำชำ
3(2-2-5)

การปรับปรุงแก้ไข

เพิ่ ม รำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำกปรั ช ญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ ควำมรู้
ที่สำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่น

2452403 กำรจัดกำรกำรคลังท้องถิ่น 3(3-0-6)

ปรั ช ญำ แนวควำมคิ ด และหลั ก กำรส ำคั ญ ของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรบริหำรกำรพั ฒ นำ
ท้องถิ่น องค์ประกอบกำรพัฒนำ กระบวนกำรและ
วิ ธี กำ รด ำ เ นิ น งำน พั ฒนำ ท้ อ งถิ่ นตำมศำสตร์
พระรำชำ แนวโน้ ม ของกำรพั ฒ นำ ปั ญ หำ และ
แน วทำ ง แก้ ไ ข จ ำ กกรณี ศึ กษำ โ ครง กำรใน
พระรำชดำริ และกรณี ศึก ษำรู ป แบบกำรพั ฒนำ
ท้องถิ่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2453405 กำรจัดกำรกำรคลังท้องถิ่น 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลงรำยวิชำ

ควำมหมำย ควำมสำคัญ หลักกำรและทฤษฎีกำรคลัง
กำรคลังระดับท้องถิ่น กระบวนกำรกำรคลังภำคปฏิบัติ
และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรกำรคลัง
ท้องถิ่น กำรบริหำรที่ดีสำหรับกำรจัดกำรกำรคลัง
ท้องถิ่น
2453410 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถิ่น
3(3-0-6)

ควำมหมำย ควำมสำคัญ หลักกำรและทฤษฎีกำร
คลัง กำรคลังระดับท้องถิ่น กระบวนกำรกำรคลัง
ภำคปฏิบัติและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกำรกำรคลังท้องถิ่น กำรบริหำรที่ดีสำหรับกำร
จัดกำรกำรคลังท้องถิ่น
2454401 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถิ่น
3(3-0-6)

ไม่มีรำยวิชำนี้

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชำ

-219-

-220-

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

ควำมหมำยและ ขอบข่ำยของกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำย ควำมหลำกหลำยประกอบด้วย ทุนทำง
สังคม กลุ่มเครือข่ำย สถำบันทำงสังคม วัฒนธรรม
ระบบนิเวศและทรัพยำกรท้องถิ่น แนวคิดและ
แนวทำง กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถิ่น
2454403 กำรบริหำรสำนักงำนสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)

ควำมหมำยและ ขอบข่ำยของกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำย ควำมหลำกหลำยประกอบด้วย ทุนทำง
สังคม กลุ่มเครือข่ำย สถำบันทำงสังคม วัฒนธรรม
ระบบนิเวศและทรัพยำกรท้องถิ่น แนวคิดและ
แนวทำง กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถิ่น
2454402 กำรบริหำรสำนักงำนสำหรับองค์กร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชำ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)

ควำมหมำยและขอบข่ ำ ยของงำนส ำนั ก งำน กำร
จัดกำรสำนักงำน งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร ระเบียบ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงำนสำนักงำน กำรบันทึกกำรประชุม
กำรจัดทำรำยงำน กำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรใช้
อุปกรณ์สำนักงำน

ควำมหมำยและขอบข่ ำยของงำนส ำนั ก งำน กำร
จัดกำรสำนักงำน งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร ระเบียบ
วิ ธี ป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ งำนส ำนั ก งำน กำรบั น ทึ ก กำร
ประชุม กำรจัดทำรำยงำน กำรเขียนหนังสือรำชกำร
กำรใช้อุปกรณ์สำนักงำน

-220-

-221-

หลักสูตรปี พ.ศ.2558
แขนงวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์

2452302 กำรจัดกำรภำครัฐ 3(3-0-6)
แนวคิด และ ทฤษฎี กำรจัดกำรภำครัฐ เปรียบเทียบ
กำรบริ ห ำรงำนภำครั ฐในกระบวนทั ศน์เ ก่ ำกั บ กำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ขอบข่ำยของจัดกำรภำครัฐซึ่ง
ประกอบด้วย กำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กำรจัดกำร
ทรั พยำกรมนุ ษ ย์ ภ ำครั ฐ กำรจั ดกำรด้ ำ นกำรเงิน
ภำครัฐ กำรจัดกำรนโยบำยสำธำรณะ กำรจัดกำรบน
พื้ น ฐ ำ น คิ ดด้ ำ นกำ รตลำด กำ รจั ดกำ รแบบมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ กำรจั ดกำรผลกำรดำเนิ นงำน และกำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
2452303 องค์กำรและกำรจัดกำรภำครัฐ 3(3-0-6)
แน วคิ ด และ ทฤษฎี เ กี่ ยวกั บอง ค์ กำ รภำครั ฐ
ควำมหมำย ขอบข่ ำ ยและควำมส ำคั ญ ขององค์ กำร
ภำครั ฐ กำรจั ดองค์ ก ำรภำครั ฐ วั ฒ นธรรมองค์ กำร
ภำครัฐ ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อผลกำรดำเนินงำน ของ
องค์กำรภำครัฐ

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2451302 กำรจัดกำรภำครัฐ แนวใหม่ 3(3-0-6)

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้มี
ควำมกระชั บ และสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิ ด และ ทฤษฎี กำรจั ดกำรภำครั ฐแนวใหม่
กระ บวน ทั ศน์ กำ รศึ กษำ กำร
เปรียบเทียบกำรบริหำรงำนภำครัฐในกระบวนทั ศน์
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ชัดเจนขึ้น
เก่ำกับกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ กำรปฏิรูป กำร
จัดกำรภำครัฐ แนวทำงกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่
กรณีศึกษำ กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของไทยและ
ต่ำงประเทศ

2452302 องค์กำรและกำรจัดองค์กำรภำครัฐ
3(3-0-6)

ปรับชื่อรำยวิชำ และเปลี่ยนแปลง
รำยวิชำ

แนวคิ ด และ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ อง ค์ ก ำรภำ ค รั ฐ
ควำมหมำย ขอบข่ำยและควำมสำคัญขององค์ กำร
ภำครัฐ กำรจัดองค์กำรภำครัฐ วัฒนธรรมองค์ ก ำร
ภำครัฐ ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรภำครัฐ
2452303 เ ทคนิ คกำ รจั ดกำ รสมั ย ใหม่ ส ำหรั บ เพิ่มรำยวิชำนี้ เนื่องจำกเทคนิค
หน่วยงำนภำครัฐ 3(3-0-6)
กำรจัดกำรสมัยใหม่มี

-221-

-222-

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

ไม่มีรำยวิชำนี้

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

หลักกำร และเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ของ ควำมสำคัญกับหน่วยงำนภำครัฐ
อง ค์ กำ รภำ ครั ฐ และ รั ฐ วิ สำ หกิ จ ไ ทยและ
ต่ำงประเทศที่ครอบคลุมถึง กำรบริหำรงำนอย่ำ งมี
กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
กำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม กำรบริหำรงำนภำครั ฐ
แบบเครือข่ำย กำรบริหำรงำนที่มุ่งเน้น ผลสั ม ฤทธิ์
กำ รประ เ มิ น ดุ ลยภำพทำ งกำ รบริ ห ำ ร กำร
เปรียบเทียบสมรรถนะองค์ก ำร กำรบริหำรองค์ ก ร
อัจฉริยะ

2453301 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ
3(3-0-6)

2453301 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ
3(3-0-6)

แนวคิด และ ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพ ยำ กร
มนุ ษ ย์ ภ ำครั ฐ กระบวนกำรกำรจั ดกำรทรั พยำกร
มนุ ษ ย์ ภ ำครั ฐ ระเบีย บต่ ำงๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ

ควำมเป็นมำ แนวคิด กำรจัดกำรทรั พยำกรม นุ ษ ย์
ตั้ ง แต่ ก ำรวำงแผนก ำลั งคน กำรก ำหนดงำนและ
ตำแหน่ง กำรกำหนดเงินเดือน และค่ำตอบแทน กำร
สรรหำ กำรพั ฒ นำบุ คคล กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บั ติง ำน กำรเลื่ อ นตำแหน่ ง กำรปรั บ เปลี่ ย น
หมุ น เวี ย น โยกย้ ำ ย กำรเสริ ม สร้ ำ งขวั ญก ำลังใจ
ระเบี ย บวิ นั ย กำรออกจำกรำชกำร และกำรพ้น
สภำพกำทำงำน

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมมำกขึ้น

-222-

-223-

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2453302 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 3(3-0-6)

2453302 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและกำร
คลังภำครัฐ ระบบกำรเงินและกำรคลัง นโยบำยทำง
เศรษฐกิจ นโยบำยกำรคลัง ระบบภำษีอำกร รำยรับ
รำยจ่ ำ ยของรั ฐ หนี้ ส ำธำรณะ กระบวนกำ ร
งบประมำณ
2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน
3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ กำรบริ หำรกำรเงิน และ
กำ รคลั ง ภำ ครั ฐ ระ บบกำ รเ งิ น และกำรคลั ง
นโยบำยทำงเศรษฐกิจ นโยบำยกำรคลัง ระบบ
ภำษีอำกร รำยรับ รำยจ่ำยของรัฐ หนี้สำธำรณะ
กระบวนกำรงบประมำณ
2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)

แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกั บ นโยบำยสำธำรณะ
กระบวนกำรของนโยบำยสำธำรณะ กระบวนกำร
กำหนดนโยบำย กระบวนกำรนำนโยบำยไปปฏิ บั ติ
กระบวนกำรประเมิ น ผลนโยบำย แนวคิ ด และ
หลักกำรของกำรวำงแผน กระบวนกำรวำงแผน และ
กำรเขียนโครงกำร
2453304 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 3(3-0-6)

แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกั บ นโยบำยสำธำรณะ
กระบวนกำรของนโยบำยสำธำรณะ กระบวนกำร
กำหนดนโยบำย กระบวนกำรนำนโยบำยไปปฏิ บั ติ
กระบวนกำรประเมิน ผลนโยบำย แนวคิ ด และ
หลั ก กำรของกำรวำงแผน กระบวนกำรวำงแผน
และกำรเขียนโครงกำร
2453304 กำรบริ ห ำรกำรพั ฒ นำและกำรปฏิรูป ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำ ใ ห้
ระบบรำชกำร 3(3-0-6)
ทันสมัยและครอบคลุมมำกขึ้น

-223-

แนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรกำรพั ฒนำ
วิวัฒนำกำรของกำรบริหำรกำรพัฒ นำ มิติของกำร แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรกำรพัฒนำ
บริ ห ำรกำรพั ฒ นำประกอบด้ ว ย กำรพั ฒ นำทำง วิวัฒนำกำรของกำรบริหำรกำรพัฒนำ มิติต่ำงๆ ของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ กำรเมือง กำร
กำรบริ ห ำรกำรพั ฒ นำ แนวโน้ ม ในกำรพั ฒ น ำ
ประเทศ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

-224-

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรปฏิรูประบบรำชกำร
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำประเทศ
2453305 กำรวิ เ ครำะห์ โครงกำรและกำรบริหำร ปรั บ ชื่ อ รำยวิ ช ำ และปรั บ ปรุ ง
โครงกำร 3(3-0-6)
คำอธิบำยรำยวิชำ

แนวคิ ด ความหมายของการ วิ เ คราะห์แ ละบริหาร
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ข องโครงการ
การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การจัดการ
โครงการ การควบคุมและการติ ดตามโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ

แนวคิ ด ควำมหมำยของโครงกำร ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนโยบำย แผน และโครงกำร กระบวนกำร
และวงจรโครงกำร เทคนิ คกำรเขี ย นโครงกำร
(traditional/Pert/CPM/Log frame) กำรบริ ห ำร
โครงกำร โครงสร้ำงโครงกำร บทบำทและหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรโครงกำร เครื่องมือและกำรกำกับตรวจสอบ
โครงกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
2454301 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 3(3-0-6) ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมมำกขึ้น
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ กำรจั ดกำรเ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ภ ำ ครั ฐ
กระบวนกำรในกำรจั ดกำรเชิงกลยุท ธ์ กำรกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร กำร
วิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มขององค์ ก ร กำรจั ดทำ
SWOT Matrix กำรกำหนดกลยุท ธ์ กำรนำกลยุ ท ธ์
ไปสู่ ก ำรปฏิ บัติก ำรควบคุม และกำรประเมินผลกล
ยุทธ์ และกรณีศึกษำองค์กรที่ประสบควำมสำเร็ จ ใน
กำรนำกระบวนกำรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ไปใช้

2454301 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 3(3-0-6)
แนวคิดและหลักกำรของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภ ำครั ฐ
วิ วั ฒ นำกำรของกำรจั ดกำรเชิ งกลยุ ท ธ์ ข องภำครัฐ
กระบวนกำรของกำรจัดกำรเชิง กลยุ ทธ์ ข องภำครัฐ
กำรวิเครำะห์ องค์กำร กำรกำหนดกลยุทธ์ กำรนำกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติและกำรประเมินผลกลยุทธ์
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พัฒนำชนบทและเมือง กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปัจจัย
ต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรบริหำรกำรพัฒนำ
2453305 กำรวิ เ ครำะห์ โ ครงกำรและกำรจั ดกำ ร
โครงกำร 3(3-0-6)
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558
2454304 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 3(3-0-6)
ควำมหมำย องค์ ป ระกอบ บทบำทของระ บบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจั ดกำร ระบบปฏิบัติกำรงำนใน
องค์ ก ำร ระบบจั ดท ำรำยงำนส ำหรับ กำรจั ดกำร
ระบบสนั บ สนุ น กำรตั ดสิ น ใจ ระบบสำรสนเทศ
สำนักงำน

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 15 หน่วยกิต
แขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครอง

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2454302 ระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรจัดกำรภำ ครั ฐ ปรับรหัสรำยวิชำ ปรับชื่อรำยวิ ช ำ
3(3-0-6)
และปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ
ควำมหมำย องค์ ป ระกอบ บทบำทของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรภำครัฐ ระบบประมวลผล
รำยกำร ระบบจั ดท ำรำยงำนส ำหรั บกำรจัดกำร
ระบบสนั บ สนุ น กำรตั ดสิ น ใจ ระบบสำรสนเทศ
สำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศสำนักงำนภำครั ฐ
จริยธรรมและควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์

15 หน่วยกิต

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2453117 กำ รเ มื อง กำ รปกครอง ของประ เทศ 2452103 กำรเมื อ งกำรปกครองของประเทศ ปรับปรุงรหัสรำยวิชำ และ
มหำอำนำจ 3(3-0-6)
มหำอำนำจ 3(3-0-6)
ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ เพื่อให้
ครอบคลุมสถำนกำรณ์โลก
รูปแบบกำรเมืองกำรปกครองของประเทศมหำอำนำจ รู ปแบบกำ รเ มื องกำรปกครองของประเทศ
ทั้ ง หลำย ประกอบด้ ว ย สหรั ฐ อเมริ ก ำ จี น รั ส เซีย มหำอ ำนำจ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งกลุ่ มประเทศ
ญี่ ปุ่ น เกำหลี ใ ต้ อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส ควำมสั ม พั น ธ์ มหำอ ำนำจ กำรเมื อ งกำรปกครองของประเทศ
ระหว่ ำ งกลุ่ ม ประเทศมหำอ ำนำจ กำรเมื อ ง กำร มหำอำนำจที่มีผลต่อประเทศไทย
ปกครองของประเทศมหำอำนำจที่มีผลต่อประเทศไทย
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2453114 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง
3(3-0-6)

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2452104 กำรพัฒนำกำรเมือง 3(3-0-6)

1) ปรับแก้ชื่อวิชำให้มีควำมชัดเจน
ขึ้น
หลักกำร ควำมเป็นมำ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำให้มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สั ง คม กั บ กำรพั ฒ นำกำรเมื อ ง กำรเปลี่ ย นแปลงทำง
ควำมกระชับและชัดเจนขึ้น
และกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ สังคม เศรษฐกิ จ สั ง คม และกำรเมือ งให้ มีควำมทันสมัย
และกำรเมื อ ง ตั ว แบบหรื อ แนวทำงกำ รพั ฒน ำ วัฒนธรรมทำงกำรเมือง กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง
กำรสร้ำงและกำรพัฒนำสถำบันทำงกำรเมือง
2452308 กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 3(3-0-6)
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เพิ่มรายวิชา เนื่องจากต้องการให้
ไม่มีรำยวิชำนี้
นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตอย่าง
แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนชีวิต เทคนิคและวิธีกำร
มีคุณภาพในอนาคต
วำงแผนชีวิต กำรค้นหำสิ่งที่ใช่ในตัวเอง
ควำมคิดเพื่อ ควำมสำเร็จ เงินสี่ด้ำนงำนสี่ประเภท
กำรวำงแผนทำงกำรเงิ น กำรออม กำรลงทุน และ
กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร กรณี ศึก ษำ ผู้ ป ระสบ
ควำมสำเร็จในอำชีพที่โดดเด่น
2453107 ชีวิตกับกำรเมือง 3(3-0-6)
เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
ไม่มีรำยวิชำนี้
นักศึกษำมีทักษะกำรใช้ ชีวิ ตอย่ ำ ง
ควำ ม หม ำ ยและ ควำ ม ส ำ คั ญ ของ กำ รเมื อ ง
มีคุณภำพในอนำคตในฐำนะที่เป็น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรดำรงชีวิตกับกำรเมือง
พลเมืองของรัฐและสังคมโลก
2453112 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 3(3- 2453107 กำรจั ดกำรควำมขั ดแย้ง ทำงกำรเมือง ปรับปรุงรหัสวิชำ และคำอธิบำย
0-6)
3(3-0-6)
รำยวิชำให้ทันสมัย
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558
ควำมหมำยและประเภทของ ควำมขั ดแย้ ง ทำ ง
กำรเมือง ธรรมชำติและขอบข่ำยของควำมขัดแย้งทำง
กำรเมื อ ง รู ป แบบและกระบวนกำรของกำรจัดกำร
ควำมขั ดแย้ งทำงกำรเมือง กำรจั ดกำรควำมขัดแย้ง
อย่ำงสันติ ทักษะกำรเจรจำต่อรองและกำรไกล่ เ กลี่ ย
กำรประชำพิจำรณ์

ไม่มีรำยวิชำนี้

ไม่มีรำยวิชำนี้

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข
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ควำมหมำยและประเภทของควำมขั ดแย้ ง ทำง เพื่ อ ครอบคลุ ม เนื้ อ หำที่ ส ำ คั ญ
กำรเมือง ธรรมชำติและขอบข่ำยของควำมขั ดแย้ ง ใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
ทำงกำรเมื อ ง รู ป แบบและกระบวนกำรของกำร
จัดกำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี ทักษะ
กำรเจรจำต่ อ รองและไกล่ เกลี่ ยควำมขั ดแย้งทำง
กำรเมือง กำรทำประชำพิจำรณ์
2453109 กำรเมืองกับอำเซียน 3(3-0-6)
เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ภู มิภ ำคนิ ย มและสถำบัน ระหว่ำง
กำรเมืองในกลุ่มประเทศอำเ ซี ย น
ประเทศ พั ฒ นำกำรและกลไกกำรท ำงำนของ
ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้ำนมำ กขึ้ น
อำเซียน ควำมร่วมมือทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เ พื่ อเ พิ่ ม ทั กษ ะ กำ รใ ช้ ชี วิ ตใน
และวั ฒ นธรรมภำยในอำเซี ย น และบทบำทของ
อนำคต ซึ่ ง คนไทยจะต้ อ งติ ดต่อ
อำเซียนในเวทีโลก
สัมพันธ์กับผู้คนจำกประเทศเพื่ อ น
บ้ำนมำกขึ้น
2453110 กำรเขียนและกำรค้นคว้ำทำงรัฐ ศำสตร์ เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
3(2-2-5)
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
เกี่ยวกับกำรเขียนและกำรค้ น คว้ ำ
ทั ก ษะพื้ น ฐำนกำรคิด กำรเขีย น และกำรอ่ำนงำน
งำนทำงด้ำนรัฐศำสตร์มำกขึ้น อัน
วิ ช ำกำรทำงรั ฐศำสตร์ วิ ธี ก ำรค้ น คว้ ำในห้องสมุด
จะเป็ น ประโยชน์ต่อ นั ก ศึ กษำใน
กำ รท ำ รำ ยง ำ น กำ รอ้ ำ ง อิ ง และ กำ รเ ขี ยน
กำรท ำงำนในระหว่ ำ งเรี ยนและ
บรรณำนุกรม
เมื่อ
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข
เข้ำทำงำนประกอบอำชีพและกำร
ทำงำนวิจัยทำงรัฐศำสตร์

ไม่มีรำยวิชำนี้

2453101 ภูมิรัฐศำสตร์และบริบททำงกำรบริหำร
3(3-0-6)
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ควำมหมำย ขอบเขต พั ฒ นำกำรของภู มิรั ฐศำสตร์
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงภู มิรั ฐศำสตร์ กั บศำสตร์อื่นๆ
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภู มิ รั ฐ ศำสตร์ ปั จ จั ย ทำง
ภูมิศำสตร์ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรและกำรปกครองของ
รั ฐ ภู มิ รั ฐ ศำสตร์ ของประเทศไทยและของประเทศ
อื่นๆ

2453111 ธรรมำภิบำลในระบบรำชกำร 3(3-0-6) เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
ควำมรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บหลั ก ธรรมำภิ บำลในกำร
เกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำลและกำร
บริ ห ำรงำนภำครั ฐ แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ธรรมำภิบำล
นำหลักธรรมำภิบำลไปใช้ในระบบ
ตัวชี้วัดและปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่ อควำมสำเร็จในกำรน ำ
รำชกำร อั น จะเป็ นประโยชน์แก่
ธรรมำภิบำลไปใช้ในองค์กรภำครัฐต่ำงๆ ปัญหำและ
นักศึกษำเมื่อเข้ำทำงำนในอนำคต
อุปสรรคในกำรประยุกต์ใช้หลั กธรรมำภิบำลในกำร
บริ ห ำรงำนด้ ำ นต่ ำ งๆของภำครั ฐ กำรประเมิ น
คุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์ ก ร
ภำครัฐ
2454103 ภูมิรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)
1) ปรับแก้ชื่อวิชำให้มีควำมชัดเจน
ขึ้น
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ย วกับ ภูมิรัฐ ศำสตร์ แนวคิดและ
2) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำให้ มี
ทฤษฎีด้ำนภูมิรัฐศำสตร์ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมั ย
ควำมกระชับและชัดเจนขึ้น
แนวคิดกำรเมืองเชิงพื้นที่ ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ที่มี
ผลต่อควำมมั่นคงของรัฐ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
โดยใช้ อ ำณำบริ เ วณและพื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง ในกำ ร
แข่งขันเพื่ออำนำจของประเทศ
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2454103 รัฐศำสตร์แนววิพำกษ์ 3(3-0-6)
ปรั ช ญำ แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ รั ฐศำสตร์แนว
วิ พำกษ์ วิ ภ ำษวิ ธี ข องจอร์ จ เฮเกล คำร์ ล มำร์ กซ์
ทฤษฎี วิ พำกษ์ ข องส ำนั ก แฟรงค์ เ ฟิ ร์ ท กำรวิ พำกษ์
กำรเมื อ งยุคหลั งสมัยใหม่ สตรี นิย มวิ พำกษ์แ ละกำร
วิพำกษ์แนวใหม่

ไม่มีรำยวิชำนี้

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2454104 รัฐศำสตร์แนววิพำกษ์ 3(3-0-6)

ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำ ใ ห้
ทั น สมั ย และครอบคลุ ม เนื้ อหำที่
ปรั ช ญำ แนวคิ ด และทฤษฎี วิ พำกษ์ ข องสำนักคิด
สำคัญใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น
ต่ำงๆ แนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยมและกลุ่มนักคิดหลัง
สมัยใหม่กับกำรศึก ษำรัฐ ศำสตร์แ นววิ พำกษ์ วำทกรรมแนววิพำกษ์ เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมื อ ง
แนววิพำกษ์ในยุคหลังสมัยใหม่
เพิ่ ม รำยวิ ช ำ เนื่ อ งจำกในโลกยุค
2454105 กำรเมืองกับศำสนำ 3(3-0-6)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองกับศำสนำ จริยธรรม
ทำงศำสนำกั บกำรเมือ ง ศำสนิ ก ชนกั บ ควำมเป็น
ประชำชน รั ฐ ศำสนำกับ รั ฐโลกวิ สั ย กระบวนกำร
โลกำภิวัตน์กับลัทธิเคร่งศำสนำยุคใหม่

ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับกำรเมือง
เรื่ อ งศำสนำที่นำไปสู่ค วำมรุนแรง
เพิ่มมำกขึ้น จึงต้องกำรให้นักศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคั ญ
และควำมละเอียดอ่อนของประเด็น
ทำงศำสนำ เพื่อกำรดำเนินชีวิตที่มี
ควำมสุ ข และควำมเข้ำ ใจผู้อื่นที่มี
ควำมหลำกหลำยในกำรนั บ ถื อ
ศำสนำ

2454106 วงศำวิทยำกำรเมืองไทย 3(3-0-6)
ไม่มีรำยวิชำนี้
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เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
ควำมหมำย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับวงศำวิ ท ยำ
ประวั ติศำสตร์ ก ำรเมือ งไทยด้วย
กำ รผลิ ตสร้ ำ ง ประ วั ติ ศำ ส ต ร์ กำ รศึ ก ษ ำ
มุมมองแบบหลัง
ประวัติศำสตร์
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ไม่มีรำยวิชำนี้

ไม่มีรำยวิชำนี้

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

กำรเมื อ งไทยแบบรื้อ สร้ ำง กำรเมือ งของประวัติ- สมัยใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ศำสตร์ชำติและประวัติศำสตร์ประชำธิปไตยไทย
กำรท ำควำมเข้ ำใจกำรเมืองไทย
อย่ำงแหลมคมมำกขึ้น
2454107 สัญวิทยำกำรเมือง 3(3-0-6)
เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับ สัญวิท ยำ มำยำคติ กำร
ศำ สตร์ ด้ ำ น สั ญ วิ ทยำมำกขึ้ น
ประกอบสร้ ำ งควำมหมำย และกำรตี ควำมทำง
เพื่ อ ให้ เ กิ ดทั ก ษะในกำรตี ควำม
กำรเมื อ ง สุ น ทรี ย ศำสตร์กั บ กำรเมื อ ง กำรศึ กษำ
กำรทำควำมเข้ำในกำรสื่อสำรทำง
ปรำ กฏกำ รณ์ ทำงกำ รเ มื อ งผ่ ำน วรรณกรรม
กำรเมือง สำมำรถกลั่นกรองและ
ภำพยนตร์ ดนตรี และศิลปะ
วิเครำะห์กำรสื่อสำรทำงกำรเมื อ ง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2454302 ระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรจัดกำรภำ ครั ฐ เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
3(3-0-6)
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมหมำย องค์ ป ระกอบ บทบำทของระบบ
มำกขึ้น เนื่องจำกสังคมในอนำคต
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรภำครัฐ ระบบประมวลผล
จะเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น สั ง คมที่
รำยกำร ระบบจั ดท ำรำยงำนส ำหรั บกำรจัดกำร
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเข้ ำ มำมี
ระบบสนั บ สนุ น กำรตั ดสิ น ใจ ระบบสำรสนเทศ
บทบำทในทุกๆ มิติ
สำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศสำนักงำนภำครั ฐ
จริยธรรมและควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์
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2462503 กฎหมำยอำญำ 1 ภำคทัว่ ไป 3(3-0-6)

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2461503 กฎหมำยอำญำ 1 ภำคทัว่ ไป 3(3-0-6)

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำตำมหลั ก สู ตร
นิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต ( หลั กสู ตร
หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
อำญำ ภำค 1 ตั้งแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ อำญำ ภำค 1 ตั้งแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ตั้งแต่มำตรำ 367-398
โทษ ตั้งแต่มำตรำ 367-398
2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ตั้งแต่มำตรำ 107-366
2463501 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1
3(3-0-6)

หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ตั้งแต่มำตรำ 107-366
2463604 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 1
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำตำมหลั ก สู ตร
3(3-0-6)
นิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต ( หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
กระบวนกำรดำเนิ น คดี อ ำญำเกี่ ยวกั บหลัก ทั่ วไป วิธี กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำเกี่ย วกั บหลั กทั่วไป วิธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2
2463511 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6)

2463605 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6)

กระบวนกำรดำเนิ น คดี อ ำญำเกี่ ยวกั บหลัก ทั่ วไป วิธี กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำเกี่ย วกั บหลั กทั่วไป วิธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำตำมหลั ก สู ตร
นิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต ( หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
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2463508 กฎหมำยลักษณะพยำน 3(3-0-6)
ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบ พยำนหลักฐำนของศำล
ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเกี่ยวกับพยำน ควำมเห็นข้อ ที่
ศำลรู้ เ อง ข้ อ สั น นิ ษ ฐำน หน้ ำ ที่ นำสื บตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค 5
แขนงวิชำกำรปกครอง
ท้องถิ่น
ไม่มีรำยวิชำนี้

ไม่มีรำยวิชำนี้

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข
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2463606กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน 3(3-0-6) ปรั บ เปลี่ ย นรหั ส วิ ชำและชื่ อวิชำ
ตำมหลั ก สู ตรนิ ติศำสตรบั ณ ฑิ ต
ลั ก ษณะและกฎเกณฑ์ก ำรสื บพยำนหลัก ฐำนของ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
ศำล ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและ
ไ ม่ รั บฟั งพยำ นหลั ก ฐำน หลั กเกี่ ยวกั บ พยำน
ควำมเห็นข้อที่ศำลรู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำที่นำสืบ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1
ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำภำค 5
2452308 กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา เนื่องจากต้องการให้
นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตอย่าง
แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนชีวิต เทคนิคและวิธีกำร
มีคุณภาพในอนาคต
วำงแผนชีวิต กำรค้นหำสิ่งที่ใช่ในตัวเอง
ควำมคิดเพื่อ ควำมสำเร็จ เงินสี่ด้ำนงำนสี่ประเภท
กำรวำงแผนทำงกำรเงิ น กำรออม กำรลงทุน และ
กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร กรณี ศึก ษำ ผู้ ป ระสบ
ควำมสำเร็จในอำชีพที่โดดเด่น
2452404 สี่แควศึกษำ 3(3-0-6)
เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นั ก ศึ ก ษำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใ จ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นกับภูมิวัฒนธรรมชุมชน ควำม
เกี่ยวกับมิติต่ำงๆ ของท้องถิ่นของ
หลำ กหลำ ยทำ งวั ฒนธ รรมของชุ มชนต้ น น้ ำ
ตนอย่ำงลึกซึ้งสอดรั บกั บปรั ช ญำ
เจ้ ำ พระยำ นิ เ วศวิ ท ยำวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ
และวิสัยทัศน์ของ
ประเด็นทำงสังคมในเขตลุ่มน้ำสี่แคว
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2454404 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
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มหำวิ ท ยำลั ย ที่ ต้อ ง กำรพั ฒ นำ
ท้องถิ่น และปรัชญำของหลัก สู ตร
ที่ ต้อ งกำรผลิ ตคนไปเป็ นผู้นำที่มี
คุณภำพของสังคมและท้องถิ่น
2452405 กำรจัดกำรภัยพิบัติในท้องถิ่น 3(3-0-6) เพิ่มรำยวิชำ เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ ภั ย พิ บั ติใ นท้ อ งถิ่ น
ควำมหมำยของภั ย พิ บั ติ ภั ย พิ บั ติลั ก ษณะต่ ำ งๆ
และกำรทำงำนในองค์กรปกครอง
ควำมสั ม พั นธ์ ร ะหว่ ำงภั ยพิ บั ติกับ ท้ องถิ่ น แนวคิด
ส่วนท้องถิ่น
และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิ บัติ กำรป้องกัน
ภั ย พิ บั ติ กำรจั ดกำรสถำนกำรณ์ ฉุก เฉิ น กำรฟื้นฟู
หลังเกิดภัยพิบัติ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
องค์กรเอกชนในกำรจัดกำรภัยพิบัติ
2453406 กำรบริหำรงำนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
เพิ่มรำยวิชำ เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ
บริ ห ำรงำนองค์ ก รปกครองส่วน
แนวคิ ดและหลั ก กำรบริ ห ำรงำนท้ อ งถิ่ น กำร
ท้องถิ่นไทย
บริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ปัญหำ
และแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนท้องถิ่นไทย
และแนวโน้มในกำรบริหำรงำนท้องถิ่นไทย
2453407 กำรบริ หำรทรั พยำกรมนุษ ย์ ในองค์กร เปลี่ยนรหัสวิชำ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรทรั พยำกรมนุษย์ในองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และ กฎหมำยต่ำงๆ
ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระบวนกำรบริหำรทรั พยำกรมนุ ษย์ ใ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2453407กำรปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

หลักสูตรปี พ.ศ.2563
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แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรทรั พยำกรมนุ ษ ย์ ใ น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กฎ ระเบี ย บ และ
กฎหมำยต่ำงๆ ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษ ย์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2453408 กำรปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชำ

เปรียบเทียบกำรปกครองท้องถิ่นของไทยกับประเทศ
ต่ำงๆ ในด้ำนรูปแบบ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่
งบประมำณ กำรจัดทำบริกำรสำธำรณะและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนท้องถิ่น
2453402 กำรกำหนดยุทธศำสตร์ท้ องถิ่น แบบมี ส่ วน
ร่วม 3(3-0-6)
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เปรียบเทียบกำรปกครองท้องถิ่นของไทยกับประเทศ
ต่ ำ งๆ ในด้ ำ นรู ป แบบ โครงสร้ ำ ง อ ำนำจหน้ำที่
งบประมำณ กำรจั ดท ำบริ ก ำรสำธำรณะ แ ละ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนท้องถิ่น
2453409 กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่ น 1) เปลี่ ย นแปลงรหัส วิ ช ำและชื่อ
3(3-0-6)
วิชำ
2) ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บำยรำยวิชำให้
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์ และ กำร สถำนกำรณ์กำรพัฒ นำประเทศและท้ องถิ่ น ควำม
ครอบคลุมมำกขึ้น
จั ดกำรเชิ ง ยุท ธศำสตร์ ตั ว แบบหรื อ แนวทำงในกำร เชื่ อ มโยงของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แผนพั ฒ นำภำค
กำหนดยุทธศำสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศำสตร์จังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้ อ งถิ่ น
แน วคิ ด หลั กกำ ร และ กระ บวน กำ รก ำหนด
ยุทธศำสตร์พัฒนำท้องถิ่น โดยครอบคลุมถึงกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลท้องถิ่น กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อ ม
ท้องถิ่น กำรกำหนด ทิศทำงกำรพัฒนำและกำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งศึกษำ
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ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ท้องถิ่นตำมกำรพัฒนำ
กลุ่ ม จั ง หวัด และกลุ่ มพื้ นที่ ในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่ำงๆ
2453410 กำรวิเครำะห์นโยบำยท้องถิ่น 3(3-0-6) เพิ่มรำยวิชำ เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บ
บริ ห ำรงำนองค์ ก รปกครองส่วน
บทบำทของท้องถิ่นในกำรกำหนดนโยบำยและกำร
ท้องถิ่นไทย
วำงแผนพัฒนำ ควำมหมำย ขอบเขต วัตถุประสงค์
และวิ ธี ก ำรบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ข องนโยบำ ยทั้ ง
นโยบำยระดับจุลภำค และมหำภำค หลักทฤษฎี
และแนวควำมคิดเกี่ย วกับ กำรวำงแผนพัฒ นำ กำร
พยำกรณ์ ก ำรวำงแผนโครงกำรพั ฒนำ เพื่ อ ให้เกิด
ควำมสมบรู ณ์ ใ นกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
2454302 ระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรจัดกำรภำ ครั ฐ เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
3(3-0-6)
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมหมำย องค์ ป ระกอบ บทบำทของระบบ
มำกขึ้น เนื่องจำกสังคมในอนำคต
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรภำครัฐ ระบบประมวลผล
จะเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น สั ง คมที่
รำยกำร ระบบจั ดท ำรำยงำนส ำหรั บกำรจัดกำร
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเข้ ำ มำมี
ระบบสนั บ สนุ น กำรตั ดสิ น ใจ ระบบสำรสนเทศ
บทบำทในทุกๆ มิติ
สำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศสำนักงำนภำครั ฐ
จริยธรรมและควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์
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2461503 กฎหมำยอำญำ 1 ภำคทัว่ ไป 3(3-0-6)

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำตำมหลั ก สู ตร
นิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต ( หลั กสู ตร
หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
อำญำ ภำค 1 ตั้งแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ อำญำ ภำค 1 ตั้งแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ตั้งแต่มำตรำ 367-398
โทษ ตั้งแต่มำตรำ 367-398
2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ตั้งแต่มำตรำ 107-366
2463501 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1
3(3-0-6)

หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ตั้งแต่มำตรำ 107-366
2463604 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 1
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำตำมหลั ก สู ตร
3(3-0-6)
นิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต ( หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
กระบวนกำรดำเนิ น คดี อ ำญำเกี่ ยวกั บหลัก ทั่ วไป วิธี กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำเกี่ย วกั บหลั กทั่วไป วิธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2
2463511 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6)

2463605 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6)

กระบวนกำรดำเนิ น คดี อ ำญำเกี่ ยวกั บหลัก ทั่ วไป วิธี กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำเกี่ย วกั บหลั กทั่วไป วิธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำตำมหลั ก สู ตร
นิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต ( หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
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2463508 กฎหมำยลักษณะพยำน 3(3-0-6)
ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของศำล ทัง้
คดี แ พ่ ง และคดี อำญำ หลั ก ในกำรรับฟั ง และไม่ รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเกี่ยวกับพยำน ควำมเห็นข้อ ที่ศำล
รู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำที่นำสืบตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค 5

แขนงวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์
ไม่มีรำยวิชำนี้

ไม่มีรำยวิชำนี้

หลักสูตรปี พ.ศ.2563
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2463606 กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน3(3-0-6) ปรั บ เปลี่ ย นรหั ส วิ ชำและชื่ อวิชำ
ตำมหลั ก สู ตรนิ ติศำสตรบั ณ ฑิ ต
ลั ก ษณะและกฎเกณฑ์ก ำรสื บพยำนหลัก ฐำนของ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
ศำล ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและ
ไ ม่ รั บฟั งพยำ นหลั ก ฐำน หลั กเกี่ ยวกั บ พยำน
ควำมเห็นข้อที่ศำลรู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำที่นำสืบ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1
ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำภำค 5
2452304 กำรจัดกำรควำมรู้ในภำครัฐ 3(3-0-6)
เพิ่มวิชำนี้ เนื่องจำกกำรจัดกำร
ควำมรู้มีควำมสำคัญต่อหน่วยงำน
แนวคิด และ ทฤษฎีของกำรจัดกำรควำมรู้ บทบำท
ภำครัฐและเอกชน
ของกำรจั ดกำรควำมรู้ ต่อ องค์ ก ำร กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อกำรจัดกำรควำมรู้
และกรณี ศึก ษำภำครั ฐ หรื อ ภำคเอกชนที่ป ระสบ
ควำมสำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรควำมรู้
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2452305 กำรบริหำรงำนภำครัฐจำกกำรประยุ กต์ เพิ่มรำยวิชำ เนื่องจำกปรัชญำ
องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ 3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ควำมรู้
ที่สำคัญในกำรบริหำรงำนภำครัฐ
พระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำล
ที่ 9 ศำสตร์พระรำชำ และหลักกำรทรงงำน คำสอน
และองค์ควำมรู้ที่พระองค์พระรำชทำนไว้ ...
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กำรศึ ก ษำโครงกำรในพระรำชดำริที่ เกี่ ย วกับด้ำน
ทรัพยำกรน้ำ ด้ำนทรัพยำกรดิน ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้
และด้ ำ นวิ ศวกรรม หลั ก กำรของปรั ช ญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กำรน้ อ มน ำหลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุ ก ต์ใช้ในกำรดำเนิ น ชี วิ ต
และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ช่วยพัฒนำให้คนไทยก้ำ วไป
ข้ ำ งหน้ ำ อย่ ำ งมั่นคงและยั่งยื น กำรประยุ ก ต์องค์
ควำมรู้จำกศำสตร์พระรำชำสู่กำรบริหำรงำนภำครั ฐ
อย่ำงยั่งยืน กรณีศึกษำภำครัฐหรือเอกชนที่ ป ระสบ
ควำมสำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรประยุ กต์ ใ ช้
ศำสตร์พระรำชำ
2452306 กำรบริหำรภำครัฐในประชำคมอำ เซี ย น เพิ่ ม รำยวิ ช ำนี้ เพื่ อ ศึ ก ษำ กำ ร
3(3-0-6)
บริ ห ำรงำนภำครั ฐ ในประชำคม
พั ฒ นำกำรทำงกำรเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมแล ะ อำเซียน
ไม่มีรำยวิชำนี้
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วัฒนธรรมของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรเติบโตและ
ก ำ ร พั ฒ น ำขอ งปร ะเท ศ สมำชิ กอ ำเ ซี ย น กำร
บริ ห ำรงำนภำครั ฐ ในประเทศประชำคมอำเซียน
หลั ก กำรบริ ห ำรและกำรด ำเนิ นงำนของอำเซียน
ตลอดจนกำรดำเนินนโยบำยต่ำงประเทศ และ ควำม
เกี่ยวพันกับประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศนอก
อำเซี ย น รวมถึ ง กำรปรั บ ตั ว ของประเทศ ไทยใน
ประชำคมอำเซียน
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2452307กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กำร3(3-0-6) เพิ่ ม รำยวิ ช ำนี้ เพื่ อ กำรท ำควำม

ไม่มีรำยวิชำนี้

ไม่มีรำยวิชำนี้

2453301 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ 3(3-0-6)
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรั พยำ กร
มนุ ษ ย์ หลั ก และวิ ธี ก ำรดำเนิ นงำนพั ฒนำทรัพยำกร
มนุ ษ ย์ บทบำท หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ดชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม เทคนิคกำร
ฝึ กอบรม กำ รพั ฒน ำ กำ รฝึ กอบรม และ กำร
ประเมินผลกำร พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมขัดแย้ง สำเหตุของ เข้ ำ ใจกระบวนกำรจั ดกำรควำม
ควำมขัดแย้ง ขั้นตอนในกระบวนกำรควำมขั ดแย้ ง ขัดแย้งในองค์กำรภำครัฐ
องค์ประกอบของควำมขัดแย้ง หลักกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง กลยุทธ์กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
2452308 กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 3(3-0-6)
เพิ่ ม รำยวิ ช ำนี้ เพื่ อ กำรส่ ง เสริม
ควำมสำเร็จในชีวิตและอำชีพ
แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนชีวิต เทคนิคและวิธีกำร
วำงแผนชีวิต กำรค้นหำสิ่งที่ใช่ในตัว เอง ควำมคิ ด
เพื่ อ ควำมส ำเร็ จ เงิ น สี่ ด้ำ นงำนสี่ ป ระเภท กำร
วำงแผนทำงกำรเงิน กำรออม กำรลงทุน และกำร
เป็นผู้ประกอบกำร กรณีศึกษำ ผู้ประสบควำมสำเร็จ
ในอำชีพที่โดดเด่น
2453306 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 3(3- 1) เปลี่ ย นแปลงรหั สวิ ช ำและชื่อ
0-6)
วิชำ
2) ปรับปรุงคำอธิบ ำยรำยวิ ชำให้
ควำ ม หม ำ ยและควำ มส ำคั ญ ของกำ รพั ฒ นำ
ครอบคลุมมำกขึ้น
ทรั พยำกรมนุษ ย์ หลั ก กำรและวิธี ก ำรดำเนินงำน
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บทบำท หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำ นกำรพัฒนำทรั พยำกร
มนุ ษ ย์ กระบวนกำรทรั พยำกรมนุ ษ ย์ และกำร
ประยุกต์ใช้ศำสตร์สมัยใหม่กับกำรพัฒนำทรัพยำกร
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558
2453309 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3(3-0-6)
แนวคิ ด และ ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บั ติง ำน ควำมส ำคั ญ และประโยชน์ ของ ก ำ ร
ประเมินผลกำรปฏิบั ติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบั ติ ง ำน
เกณฑ์ ก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติงำน รู ป แบบ และ
วิธีกำรในกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บัติง ำน และปัญ หำ
กำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนในองค์กำร

หลักสูตรปี พ.ศ.2563
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มนุษย์
2453307 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3(3-0-6)

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช ำ และปรั บ ปรุ ง
คำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำให้ ครอบคลุม
แนวคิ ด และ ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ กำรประเมิน ผลกำร
มำกยิ่งขึ้น
ปฏิ บั ติง ำน ควำมส ำคั ญ และประโยชน์ ข องกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำน รูปแบบ และ
วิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และปัญหำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำร
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2453306 กระบวนกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบ 2453308 กำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่ว น 1) ตัดวิชำกระบวนกำรกำหนด
มีส่วนร่วม 3(3-0-6)
ร่วมและกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ 3(3-0-6)
นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม
และวิชำกำรนำนโยบำยสำธำรณะ
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ และ แนวคิ ด ทฤษฎี และตั ว แบบเกี่ ย วกั บ กำรก ำหนด
ไปปฏิบัติ ในหลักสูตรปี พ.ศ.2558
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ลักษณะและระดับกำรมี นโยบำย กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ลักษณะและ
ออก เนื่องจำกเนื้อหำวิชำสำมำรถ
ส่วนร่วมของ ประชำชน กระบวนกำรกำหนดนโยบำย ระดั บ กำรมี ส่ว นร่ วมของประชำชน กระบวนกำร
ทำกำรสอน โดยสอนรวมอยู่ใน
โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ก ำหนดนโยบำยโดยกำรมีส่ ว นร่ ว มของประชำชน
วิชำเดียวกันได้
2453307 กำรนำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบตั ิ 3(3-0- กระบวนกำรนำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ 2) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชำให้มีควำม
เอื้ อ ต่ อ ควำมส ำเร็ จของกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
6)
ครอบคลุมทั้งกำรกำหนดนโยบำย
กรณีศึกษำ กำรนำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบั ติข อง
สำธำรณะแบบมีส่วน
แนวคิ ด ทฤษฎี และ ตั ว แบบของกำรน ำนโยบำย
ประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ
สำธำรณะไปปฏิบัติ กระบวนกำรนำนโยบำยสำธำรณะ
ไปปฏิบัติ ปัจจัยที่เอื้อ ต่อควำมสำเร็จของ
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กำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ กรณีศึกษำ กำรนำนโยบำย
สำธำรณะไปปฏิบัติของประเทศไทย

การปรับปรุงแก้ไข
ร่วมและกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ

2453309 กำรตลำดภำครัฐ 3(3-0-6)

ไม่มีรำยวิชำนี้

ไม่มีรำยวิชำนี้

เพิ่ ม รำยวิ ชำนี้ เนื่ อ งจำกเป็นกำร
น ำ แน วคิ ดทำ ง กำ รตลำ ดม ำ
แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรตลำดภำ ครั ฐ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กำรจั ดทำบริกำร
กำรปรั บ ปรุ ง ผลกำรดำเนิ น กำรภำครั ฐ กำรน ำ
สำธำรณะ
เครื่องมือทำงกำรตลำดมำประยุ กต์ใ ช้กับ กำรจั ดท ำ
บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงกำร
ตลำดสำหรับกำรบริกำรสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม กรณี ศึก ษำ หน่ ว ยงำนภำครั ฐที่ประสบ
ควำมสำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรตลำดภำครัฐ
2453310 กำรจัดกำรผังเมือง 3(3-0-6)
เ พิ่ ม รำ ยวิ ชำนี้ เ นื่ องจ ำกกำร
จั ดกำรผั ง เมื อ งมี ควำมส ำคั ญต่อ
ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของกำรจั ด กำร
กำรพัฒนำประเทศ
ผังเมือง ปรัชญำ แนวควำมคิดและหลั กกำรจั ดกำร
ผังเมือง กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับกำรตั้ ง
ถิ่นฐำนของมนุษย์และกำรจั ดกำรผังเมือง รูปแบบ
และแนวทำงในกำรจั ดกำรผังเมื องสำหรั บ พื้ น ที่ ใ น
เมืองและชนบท กำรจัดกำรผังเมืองโดยกำรมี ส่ ว น
ร่วมของประชำชน กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ
เกี่ ย วกั บ กำรใช้ ที่ ดิ น และ กำ รจั ดกำรผั ง เ มื อง ,
กรณีศึกษำ กำรวำงผังเมืองที่ดีและมีควำมโดดเด่นใน
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ไม่มีรำยวิชำนี้

2 4 5 4 3 0 3 กำ รจั ดกำ รน วั ตกรรม และ กำ ร
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
แนวคิ ดและควำมหมำยของกำรจัดกำรนวั ตกรรม
และกำรเปลี่ยนแปลง ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่ อกำร
เปลี่ยนแปลง เครื่องมือ เทคนิคและกระบวน กำร
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปลี่ ยนแปลง ปัจจัย
ที่มีผลต่อกำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรปี พ.ศ.2563
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กำรใช้ที่ดินและกำรจัดกำรผังเมื อง, กรณีศึกษำ กำร
วำงผั ง เมือ งที่ ดีแ ละมีควำมโดดเด่ น ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
2453311 ภำวะผู้นำสำหรับนักบริหำร 3(3-0-6)
เพิ่ ม รำยวิ ช ำนี้ เนื่ อ งจำกภำวะ
ผู้นำมีควำมสำคัญต่อกำรเป็นนั ก
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้นำ ประเภทของ
บริหำร
ภำวะผู้ น ำ บทบำทของผู้ น ำในกำรบริ ห ำ ร และ
เปลี่ยนแปลงองค์กำรสู่ควำมสำเร็จ คุณลักษณะสำคั ญ
ของผู้นำองค์กำรสมัยใหม่ กรณีศึกษำ ผู้นำที่ประสบ
ควำมสำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรนำประเทศหรื อ
องค์กำรสู่ควำมสำเร็จ
2453312 นวัตกรรมและกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง เ ปลี่ ยน รหั สวิ ชำ เ ปลี่ ยนชื่ อ
3(3-0-6)
รำยวิชำ และปรับปรุงคำอธิบ ำย
รำยวิชำให้ชัดเจนขึ้น
แนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บน วั ตกรรม และ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง แหล่งที่มำของนวัตกรรม ประเภทและ
องค์ประกอบของนวัตกรรม วงจรนวัตกรรม นวัตกรรม
เพื่ อ สร้ ำ งควำมแตกต่ ำ งและควำมสำมำรถในกำร
แข่ ง ขั น ขององค์ กำร กำ รสร้ ำงและ กำ รพั ฒ นำ
นวั ตกรรมในองค์ ก ำร กำรจั ดกำรกำรเปลี่ ยนแปลง
องค์กำรสู่ควำมสำเร็จด้วยนวัตกรรม
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2453308 กำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6) 2453313 กำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช ำ และปรั บ ปรุง

คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบกำรประเมินผลนโยบำย
สำธำรณะ กระบวนกำรของกำรประเมินผลนโยบำย
สำธำรณะ เกณฑ์กำรประเมินผลนโยบำยสำธำ รณะ
ระเบียบวิธีที่ใช้ในกำรประเมินผลนโยบำยสำธำ รณะ
และกรณีศึกษำกำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ
2462503 กฎหมำยอำญำ 1 ภำคทัว่ ไป 3(3-0-6) 2461503 กฎหมำยอำญำ 1 ภำคทัว่ ไป 3(3-0-6)
ปรั บเ ปลี่ ยน รหั สวิ ช ำ ต ำ ม
หลั กสู ตรนิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต
หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
อำญำ ภำค 1 ตั้งแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ อำญำ ภำค 1 ตั้งแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ตั้งแต่มำตรำ 367-398
โทษ ตั้งแต่มำตรำ 367-398
2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบกำรประเมินผลนโยบำย
สำธำรณะ กระบวนกำรของกำรประเมินผลนโยบำย
สำธำรณะ เกณฑ์กำร ประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ
ระเบียบวิธีที่ใช้ในกำรประเมินผลนโยบำย สำธำรณะ

หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ตั้งแต่มำตรำ 107-366
2463501 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1
3(3-0-6)

หลักทั่วไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ตั้งแต่มำตรำ 107-366
2463604 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 1
ปรั บเ ปลี่ ยน รหั สวิ ช ำ ต ำ ม
3(3-0-6)
หลั กสู ตรนิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำเกี่ย วกั บหลั กทั่วไป วิธี กระบวนกำรดำเนินคดี อ ำญำเกี่ ยวกั บหลั ก ทั่ วไป วิ ธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558
2463511 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6)

หลักสูตรปี พ.ศ.2563
2463605 กฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6)

กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำเกี่ย วกั บหลั กทั่วไป วิธี กระบวนกำรดำเนินคดี อ ำญำเกี่ ยวกั บหลั ก ทั่ วไป วิ ธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6
2463508 กฎหมำยลักษณะพยำน 3(3-0-6)
ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของศำล
ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเกี่ยวกับพยำน ควำมเห็นข้อ ที่
ศำลรู้ เ อง ข้ อ สั นนิษ ฐำน หน้ ำ ที่นำสื บตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค 5
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิช าชีพ

6 หน่วยกิต
2454801 เตรี ย มฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ทำ ง
รัฐศำสตร์ 1(60)

การปรับปรุงแก้ไข
ปรั บเ ปลี่ ยน รหั สวิ ช ำ ต ำ ม
หลั กสู ตรนิ ติ ศำ สตรบั ณฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

2463606 กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนรหัสวิชำและชื่ อ วิ ช ำ
ตำมหลั ก สู ตรนิติศำสตรบัณฑิต
ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบ พยำนหลักฐำนของ ศำล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเกี่ยวกับพยำน ควำมเห็นข้อที่ศำล
รู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำที่นำสืบตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค 5
6 หน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
2454801 เตรี ย มฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พทำ ง ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
รัฐศำสตร์ 1(60)

กำรจั ดประสบกำรณ์ จ ำลองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำ ร กำรจั ดประสบกำรณ์ จ ำลองที่ เกี่ ย วข้ อ ง กั บ กำ ร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กร ปฏิ บั ติง ำนในหน่ว ยงำนของรัฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนเอกชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนเอกชน
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หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

การปรับปรุงแก้ไข

2454802 เตรียมสหกิจศึกษำ 0(45)

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

แนวคิ ดและหลั ก กำร ของสหกิ จ ศึ ก ษำ ระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึก ษำ แนวทำงกำรปฏิบั ติ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษำ เทคนิคกำรสมัครงำนและกำร
สอบสั ม ภำษณ์ ควำมรู้ แ ละทั ก ษะส ำหรั บ กำ ร
ปฏิ บั ติ ง ำ นใน หน่ วยงำ นต่ ำง ๆ ประ กอบด้ ว ย
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หน่วยงำนเอกชน
2454802 ฝึกประสบกำรณ์วิ ชำชีพทำงรัฐศำสตร์
5(300)

แนวคิ ดและหลั ก กำร ของสหกิ จ ศึ ก ษำ ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ย วกั บสหกิจ ศึก ษำ แนวทำงกำรปฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ สหกิจ ศึ กษำ เทคนิ คกำรสมัครงำนและกำร
สอบสั ม ภำ ษณ์ ควำ ม รู้ และทั กษะส ำหรั บกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยงำน
ของรั ฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงำนเอกชน
2454802 ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พทำงรัฐ ศำสตร์ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
5(300)

กำรเรี ย นรู้ ด้วยกำรฝึ ก ปฏิ บัติงำนจริ งในหน่วยงำน
ต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิ จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนเอกชน
2454804 สหกิจศึกษำ 6(16สัปดำห์)

กำรเรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติงำนจริงในหน่วยงำนต่ำงๆ
ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงำนของรัฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนเอกชน
2454804 สหกิจศึกษำ 6(16สัปดำห์)
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

นักศึกษำ ปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร
1 ภำคกำรศึกษำ โดยนักศึกษำมีหน้ำที่รับผิดชอบใน
หน่วยงำนอย่ำงแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนของ
สถำนประกอบกำร กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวนี้ต้องเป็น
งำนหรื อ ตำแหน่ งงำนที่ นัก ศึ ก ษำได้ นำควำมรู้และ
ศำสตร์ต่ำงๆ ที่ได้ศึกษำในสถำนศึกษำไปใช้ใน

นักศึกษำ ปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร 1
ภำคกำรศึ ก ษำ โดยนั ก ศึ ก ษำมี ห น้ำ ที่ รับ ผิ ดชอบใน
หน่วยงำนอย่ำงแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำน ของ
สถำนประกอบกำร กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวนี้ต้อ งเป็ น
งำนหรื อ ตำแหน่ ง งำนที่ นัก ศึ ก ษำได้ นำควำมรู้ และ
ศำสตร์ต่ำงๆ ที่ได้ศึกษำในสถำนศึกษำไปใช้ในกำร
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3) หมวดวิชำเลือกเสรี
9 แผนกำรศึกษำ
10 อำจำรย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรปี พ.ศ.2558

หลักสูตรปี พ.ศ.2563

กำรปฏิ บั ติง ำนจริ ง เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กำรปฏิ บั ติง ำน
นั ก ศึ ก ษำต้ อ งจั ดท ำรำยงำนและน ำเสนอผลกำร
ปฏิบัติงำน
6 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น 3 แผนกำรศึกษำตำมแขนงวิชำ
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
1) นำงสำวชนันทิพย์ จันทรโสภำ
2) นำยวรวิทย์ กลิ่นสุข
3) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
1) นำงสำวคุณำกร กรสิงห์
2) นำยไพศำล เครือแสง
3) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ คุณดิลกณัฐวสำ
2) นำงสำววรรณมำฆะ เกสรดอกไม้
3) นำยวรวิทย์ นพแก้ว

ปฏิบัติงำนจริง เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน นักศึก ษำ
ต้องจัดทำรำยงำนและนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน
6 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น 3 แผนกำรศึกษำตำมแขนงวิชำ
แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง
1) นำงสำวรตำ อนุตตรังกูร
2) นำงสำวนันทิยำ สัตยวำที
3) นำยกิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
1) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง
2) นำงกำญจน์ชนิดำภำ เมธีวรฉัตร
3) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรณอร วันทอง (พัฒนกำรค้ำ)
2) ว่ำที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นำคพ่วง
3) นำยอดุลเดช ถำวรชำติ

การปรับปรุงแก้ไข

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนอำจำรย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ และ
ผลงำนทำงวิชำกำรสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

-246-

-247-

ภาคผนวก
ภาคผนวก ง ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รั บผิ ดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

1. ชื่อ – นำมสกุล
นำงสำวรตำ อนุตตรังกูร
2. ตำแหน่ง
อำจำรย์
3. วุฒิกำรศึกษำ
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ กำรเมืองและกำรปกครอง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รัฐศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยนเรศวร
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้ อนหลัง 5 ปี

2558
2555

1.บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลัก เกณฑ์การพิจ ารณาวารสาร
ทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน นาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิ
และจัดท าเป็น ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วัน ที่อ อกประกาศ (ซึ่งไม่อ ยูใ่ น Beall’s list) หรือ ตีพมิ พ์ไ ว้ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1)
นันทิยำ สัตยวำที, และรตา อนุตตรังกูร. (2562). บทบำทสื่อท้องถิ่นกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมื อ ง
ใน จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (3), 189-198. (TCI
กลุ่ม1)
2.บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บสมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ นรายงานสื บเนื่ อ งจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
รตา อนุ ตตรั ง กู ร , และนั น ทิ ย ำ สั ต ยวำที . (2560). กำรรวมกลุ่ มทำงกำรเมื อ งในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ กรณีศึกษำ เครือข่ำยป่ำชุมชนคนรั ก ษ์ป่ำ เขำแม่กระทู้ บ้ำนธำรมะยม
อ ำเภอแม่ ว งก์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ . รำยงำนสื บ เนื่ อ งจำก การประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย , 7 ธั น วาคม 2560 นครปฐม: มหำวิ ท ยำลั ย มหำมกุ ฏรำช
วิทยำลัย. (น.36 – 48).
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ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม

ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้ำของผลงำน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำงสำวนันทิยำ สัตยวำที
2. ตำแหน่ง
อำจำรย์
3. วุฒิกำรศึกษำ
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ กำรเมืองและกำรปกครอง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2558
รัฐศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยนเรศวร 2555
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้ อนหลัง 5 ปี
1.บทความวิจยั หรือ บทความวิชาการทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบีย บคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้ว ย หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสาร
ทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิ
และจัด ท าเป็น ประกาศให้ทราบเป็น การทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วัน ที่อ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพมิ พ์ไ ว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1)
นันทิยา สัตยวาที, และรตำ อนุตตรังกูร. (2562). บทบำทสื่อท้องถิ่นกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมื อ ง
ใน จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริท รรศน์, 8 (3), 189-198. (TCI
กลุ่ม1)
2. บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บสมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ในรายงานสื บเนื่ อ งจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
รตำ อนุตตรังกูร, และนันทิยา สัตยวาที. (2560). กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในจังหวัดนครสวรรค์
กรณีศึกษำ เครือข่ำยป่ำชุมชนคนรัก ษ์ป่ำ เขำแม่กระทู้ บ้ำนธำรมะยม อำเภอแม่ ว งก์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ . รำยงำนสื บ เนื่ อ งจำก การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ า น
สั ง คมศาสตร์ ค รั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2560 คณะสั ง คมศาส ตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, 7 ธันวาคม 2560 นครปฐม: มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย. (น.36
– 48).
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ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม

ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้ำของผลงำน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำยกิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
2. ตำแหน่ง
อำจำรย์
3. วุฒิกำรศึกษำ
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ รัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง 2548
ศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำ รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ 2546
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้ อนหลัง 5 ปี
1. ตาราหรือ หนั ง สือ ที่ ผ่า นการพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ การประเมิ น ตาแหน่ง ทางวิ ชาการแต่ ไ ม่ ไ ด้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
กิตติพัฒน์ คงมะกล่า: 2560. การเมืองไทยในมิ ติต่า ง ๆ. คณะมนุษยศำสตร์ และสัง คมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์; จำนวน 132 หน้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม

ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้ำของผลงำน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง
2. ตาแหน่ง
อาจารย์
3. วุฒิการศึกษา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 2561
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 2552
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2553
พุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 2550
4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อ นหลัง 5 ปี
1. ตาราหรือหนังสือ ทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไ ม่ไ ด้
น ามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
สุบัณ ฑิต จัน ทร์สว่าง: 2561. การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ไทย. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จานวน 166 หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1.
ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม

ลงชือ่ .…………………………………………........
เจ้ำของผลงำน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำงกำญจน์ชนิดำภำ เมธีวรฉัตร
2. ตาแหน่ง
อาจารย์
3. วุฒิการศึกษา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 2558
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2546

4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อ นหลัง 5 ปี
1. ตาราหรือหนังสือ ทีไ่ ด้ร บั การประเมินผ่านเกณฑ์ก ารขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
วิช ญาภา เมธีวรฉัตร: 2560. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จานวน 120 หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1.
2. บทความวิจ ัยหรือ บทความทางวิชาการที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
วิช ญาภา เมธีว รฉัตร . (2560). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้นาท้องถิ่นในการ
พั ฒ นาชุ มชนในเขตองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลนครสวรรค์ ต ก จั ง หวั ด นครสวรรค์.
วารสาร บัณฑิตศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 5 (2), 13-26. (TCI กลุ่ม2)
หมายเหตุ: เจ้าของผลงานเปลี่ยนชื่อตนเองในภายหลัง

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุ คคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้าของผลงาน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก
2. ตำแหน่ง
อำจำรย์
3. วุฒิกำรศึกษำ
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
นิติศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้ อนหลัง 5 ปี

2553
2550

2. บทความวิจ ัยหรือ บทความทางวิชาการที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
ธนั น ท์ ธร โสภณดิ ลก. (2560). ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ กษำคณะมนุ ษ ยศำสตร์ และสั ง คมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ใน
จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 5(2),
91-98. (TCI กลุ่ม 2)
ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ งให้ บุค คลดำรงตำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม

ลงชือ่ .…………………………………………........
เจ้ำของผลงำน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำงพรรณอร วันทอง (พัฒนกำรค้ำ)
2. ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์)
3. วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2547
4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อ นหลัง 5 ปี
1.บทความวิจยั หรือ บทความวิชาการทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบีย บคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้ว ย หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสาร
ทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิ
และจัด ท าเป็น ประกาศให้ทราบเป็น การทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วัน ที่อ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพมิ พ์ไ ว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1)
พรรณอร พัฒนการค้า. (2560). ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ .วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์บัณฑิตศึกษา, 6 (1),
115-125. (TCI กลุ่ม1)
หมายเหตุ: เจ้าของผลงานเปลี่ยนนามสกุลตนเองในภายหลัง

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ งตั้ งให้ บุค คลดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม
ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้าของผลงาน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
ว่ำที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นำคพ่วง
2. ตาแหน่ง
อาจารย์
3. วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , 2550
4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ2558– พ.ศ 2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อ นหลัง 5 ปี
1.ตาราหรือ หนังสือ ทีไ่ ด้รบั การประเมิน ผ่านเกณฑ์ก ารขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
เอกลัก ษณ์ นาคพ่ว ง: 2560. การพัฒนาระบบราชการไทยเพื่ อเข้าสู่ ยุ ค Thailand 4.0. คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จานวน 270 หน้า.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ งตั้ งให้ บุค คลดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้าของผลงาน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ชื่อ – นำมสกุล
นำยอดุลเดช ถำวรชำติ
2. ตาแหน่ง
อาจารย์
3. วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์, 2552
4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2558– พ.ศ. 2562)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อ นหลัง 5 ปี
1.ตาราหรือ หนังสือ ทีไ่ ด้รบั การประเมิน ผ่านเกณฑ์ก ารขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
อดุลเดช ถาวรชาติ: 2560. แนวคิดการปฏิ รูป และการจั ด การภาครั ฐสมั ยใหม่ข องไทย. คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จานวน 208 หน้า.
พิมพ์ครั้งที่ 1.
2. บทความวิจ ัยหรือ บทความทางวิชาการที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
อดุลเดช ถาวรชาติ และคณะ. (2560). ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย.วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงค์นครสวรรค์ , 4 (3), 167-182. (TCI กลุ่ม2)
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ งตั้ งให้ บุค คลดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ .…………………………………………........
เจ้าของผลงาน
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ลำดับ
ที่

แบบรายงานผลการดาเนิ นการตามข้อ เสนอแนะจากคณะติ ดตาม กากับ ด้านวิชาการและคุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
สถำนะกำรดำเนินกำร
ข้อเสนอแนะ
แก้ไข
ไม่แก้ไข
รำยละเอียดกำรแก้ไข (ระบุหน้ำ)
เหตุผลที่ไม่แก้ไข

๑

หน้ ำ ๘ เพิ่ มวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สูตร
ข้ อ ๕ มี ก ำรใฝ่ รู้ เ พื่ อ พั ฒ นำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง

๒

หน้ำ ๓ ตรวจสอบคุณวุ ฒิกำรศึ ก ษำของ
อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก มีสำขำวิชำ
หรือไม่

()


()

ได้ดำเนินกำรเพิ่มวัตถุประสงค์เ กี่ยวกั บกำรใฝ่ รู้ เ พื่ อ
พั ฒ นำตนเองอย่ ำงต่ อเนื่ อ งแล้ ว โดยเพิ่ มลงไปใน
วัตถุประสงค์ ข้ อที่ ๓ เนื่องจำกกำรใฝ่ รู้เ พื่ อ พั ฒ นำ
ตนเองอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เนื้ อ หำ ที่ ส ำ มำ ร ถจั ด
รวมอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ได้ (โปรดดู หน้ำ ๘)


คุ ณวุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำของอำจำรย์ ธ นัน ท์ ธร โสภณดิลก
เป็น ร.ม. และ น.บ. ไม่มีวงเล็บ หลั ง อัก ษรย่ อ คุ ณวุ ฒิ
กำรศึ ก ษำ เนื่ อ งจำกหลั ก สู ต รรัฐ ศำสตรมหำบัณฑิต
และนิ ติ ศ ำสตรบั ณฑิ ต ที่ อ ำ จำรย์ ธ นั น ท์ ธ ร ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำ ไม่มีกำรแบ่งสำขำวิชำย่อ ยภำยในหลั ก สู ต ร
(*ทั้งนี้ เนื่องจำกทำง สนส. ได้เสนอแนะว่ำ ควรจ ะใส่
(...) หลังอักษรย่อคุณวุ ฒิข องอำจำรย์ ต่ อเมื่อ หลั ก สู ต ร
นั้นมีกำรแบ่งแยกสำขำวิชำย่อยเท่ำนั้ น และคำที่จะใส่
เข้ำไปในวงเล็บก็คือชื่อสำขำวิชำเท่ำนั้น)
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๓

๔

ตรวจสอบรำยวิ ช ำเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
และกำรสื่ อ สำร เนื่ อ งจำกมี ร ำยวิ ช ำที่
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หำสำระนี้ ใ นแขนงวิ ช ำรั ฐ
ประศำสนศำสตร์เพียงแขนงเดียว ควรจัด
ให้ครบทุกแขนงวิชำ
ควรเพิ่มรำยวิชำเตรีย มสหกิจ ศึ กษำและ
รำยวิชำสหกิจศึกษำด้วย

๕

ควรเพิ่มเติ มรำยวิช ำที่ มีเนื้อ หำสำร ะวิ ช ำ
เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมปัญญำปร ะดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence: AI) ทำ งด้ ำ น
กฎหมำยด้วย

๖

ทบทวนคำอธิ บำยรำยวิช ำภำษำอั ง กฤษ
และภำษำไทยให้ ถูก ต้ อง และคำอธิ บ ำย
รำยวิ ช ำจะเขี ย นเป็ น วลี ดั ง นั้ น จะไม่ มี
เครื่องหมำยจุลภำค (full stop)



ได้ดำเนินกำรเพิ่ มรำยวิชำเกี่ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละ
กำรสื่อสำร ได้แก่ วิชำ “ระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำร
จั ด กำรภำครัฐ ” ลงไปในส ำรับ รำยวิ ช ำของทั้ง ๓
แขนงวิชำแล้ว (โปรดดู หน้ำ ๒๐ – ๒๑, ๒๓, ๖๒,
๖๖, ๗๐, ๑๐๓ – ๑๐๕, ๒๒๓, ๒๒๘, ๒๓๓)
 ได้ดำเนินกำรเพิ่ มรำยวิช ำเตรี ย มสหกิจ ศึก ษำ และ
รำยวิชำสหกิจศึกษำ (โปรดดู หน้ำ ๒๔ - ๒๕, ๒๗
– ๒๘, ๓๐, ๓๓, ๗๘ – ๗๙, ๑๐๗, ๑๑๗, ๒๔๓)
 ได้ดำเนินกำรเพิ่ มเนื้ อหำเกี่ย วกั บกำรใช้โ ปรแกร ม
ปั ญ ญำ ปร ะดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ทำ งด้ ำ น กฎหมำ ย ลงใน ค ำ อธิ บ ำ ยร ำ ยวิ ช ำ
“ข้อบังคับทำงกำรปกครองสำหรั บนัก รัฐ ศำ สตร์ ”
แล้ว (โปรดดู หน้ำ ๔๙, ๒๐๗)
 ได้ดำเนินกำรแก้ไขคำอธิ บำยรำยวิชำทั้ งภำษำไทย
และภำษำอั ง กฤษให้ ถูก ต้ อ งทุ ก วิช ำแล้ ว (โปรดดู
หน้ำ ๓๔ – ๗๙)
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