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ค าน า 
 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 นี้ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  ทางหลักสูตร
ได้มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาที่ส าคัญ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการน ารายวิ ชาที่
ไม่เหมาะสมออก เพ่ือให้หลักสูตรมีความกระชับ เข้มข้น และทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ ทางหลักสูตร
ยังได้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มาท าการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงน าผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษา มาใช้ในการ
ก าหนดเนื้อหารายวิชาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้   ในศตวรรษที่ 
21 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 นี้ จะเป็นหลักสูตรทีส่ามารถสร้างบุคลากรด้านรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จ ะน า
ความรู้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
 
 
           สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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สารบัญ 
 หน้า 
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 3. วิชาเอก................................................................................................................... 1 
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 5. รูปแบบของหลักสูตร.................................................. ............................................ 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร....................... 2 
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 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน.................................................................................... 13 
 4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม....................................................... 83 
 5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรือวิจัย........................................................... 83 

 



-5- 
 

  สารบัญ (ต่อ)  หน้า 
 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา................................................ ............. 85 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป................................. 86 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ราย 
  วิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป........................................... 90 
 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน..... ............................. 95 
 5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ราย 
  วิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน............................................ 99 
 6. ผลการคาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา......................................................................... 109 
 7. สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี..................................................... 111 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)................................... 118 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา....................................... 118 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.................................. .............................. 118 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่......................................................................... 120 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์............................................................. 120 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การก ากับมาตรฐาน................................................................................................ 121 
 2. บัณฑิต.................................................................................................................... 121 
 3. นักศึกษา................................................................................................................. 122 
 4. อาจารย์.................................................................................................................. 123 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน.................................................... 125 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้........................................................................................... 126 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)................................. 126 
 
 
 
 

 



-6- 
 

 สารบัญ (ต่อ)  หน้า 
 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน..................................................................... 128 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม............................................................................ 129 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร....................................... 130 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง.... .............................................. 130 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก. ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ.2550......................................................................................... 133 
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
   ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550............................................. 146 
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
   และยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553............................................. 154 

 ภาคผนวก ข. ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
  - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ......... 160 
  - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต............................. 162 
  - รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต.................................................... 164 
  - สรุปผลการประเมินหลักสูตร.............................................................................. 168 
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต....................... 180 

 ภาคผนวก ค. สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตร 
  - ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558) กับ  
   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2563)………………………….…………..…. 200 

 ภาคผนวก ง. ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร................................................................................................ 248 

 

 



-1- 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

 
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  1) การเมืองการปกครอง 
  2) การปกครองท้องถิ่น 
  3) รัฐประศาสนศาสตร์  
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต  
 
 
 



-2- 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร   
5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
 จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เปน็

อย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
6.2 ก าหนดใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3

กุมภาพันธ์ 2562  
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2563 วันท ี9 มกราคม 2563 
6.5 คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  

1/2563 วันที่  วันที่ 23 มกราคม 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน      

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตร ฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ   
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน  
3) บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) นักปกครอง นักบริหาร นักการเมือง 
5) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาวรตา อนุตตรังกูร 
1-6099-00120381 

อาจารย์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) 
ร.บ.  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2555 

2 นางสาวนันทิยา สัตยวาที 
1-7298-00090-81-1 

อาจารย์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) 
ร.บ.  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2555 

3 นายกิตติพัฒน์ คงมะกล่ า 
3-1805-00545-25-5 

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

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ 

2548 
2546 

  
 แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายสุบัณฑิต จันทร์สว่าง 
1-4117-00019-10-9 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

2561 
 

2552 
 

2553 
2550  

2 นางกาญจน์ชนิดาภา      
เมธีวรฉัตร 
3-6401-00440-45-1 

อาจารย์ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2558 
 

2553 
 

2546 

3 นางสาวธนันท์ธร โสภณดิลก 
1-6099-90055-83-4  

อาจารย์ ร.ม. 
น.บ. 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2550 
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 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางพรรณอร วันทอง  
(พัฒนการค้า) 
3-6099-00347-57-8 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

2550 
 

2547 

2 ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์       
นาคพ่วง 
1-6001-00099-02-8 

อาจารย์  รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์    

2554 
 

2550 

3 นายอดุลเดช  ถาวรชาติ 
1-6009-00073-21-0 

อาจารย์  รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่)  
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์    

2555 
 

2552 

 

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
การปกครองท้องถิ่น และมีผลงานทางวิชาการที่สัมพันธ์กับแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นปรากฏใน 5 ปี
ย้อนหลัง (โปรดดู ภาคผนวก ง) 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร        

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากการศึกษาทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา        

มีการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเริ่มเน้น การ
พ่ึงพา ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซ่ึงปรัชญาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์เริ่มที่จะเข้าไปมีบทบาทส าคัญ ใน
ฐานความคิดทางด้านเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเป็นทิศทางส าคัญที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างมากในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ควา มรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์อย่างเหมาะสม ร่วมกับ
จุดแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เน้นการสร้างโอกาส      
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ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้ความรู้เป็นฐานเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่ อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศชาติ อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมของโลกและสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว 

โดยเฉพาะ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาของไทย สังคมเกิดการ
แข่งขันสูง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือไปสู่ชุมชนที่ใหญ่ขึ้นหรือประเทศอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนที่
สูงกว่า น าไปสู่สังคมแห่งช่องว่างมากขึ้น ควบคู่ไปกับการแพร่ขยายของการคอร์รัปชั่น ปัญหาการก่อการ
ร้าย การแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลายรูปแบบ  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ต้องมีการพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับกับสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยสามด้าน คือ 1) มีความรู้ทาง
ทฤษฎีและความสามารถด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพในระดับสูง 2) มีจิตส านึกที่เคารพในหลักการ
ประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักความเป็นธรรมทางสังคม และกติการะหว่างประเทศ และ 3) มี
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ทั้งนี้ องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ สามารถที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดก าลังคนที่มีคุณภาพในทั้งสามด้านที่กล่าวมา ดังนั้น สาขาวิชารัฐศาสตร์จึ งไ ด้ท า
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น เพ่ือสร้างนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้รอบด้าน มีจิตส านึกสาธารณะ 
มีคุณธรรมจริยธรรม/ศีลธรรม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนด าเนินชีวิตด้วยความเพียรและควา ม
ถูกต้อง กลายมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทั ศน์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงจะเป็นทรัพย์ สิน
ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

11.3 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์   
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งใน ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็นผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศน์  
บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ ยนแปลง   
อีกทั้งโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ไร้พรมแดนและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น มนุษย์ในสังคมโลก        ยุค
ปัจจุบันและอนาคตจึงต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความรู้ก็คือสินทรัพย์ประเภท



-6- 
 

หนึ่ง ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ทันสมัย และผลิต
งานวิจัยส าหรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

11.4 ผลกระทบจากนโยบายการศึกษา  
จากที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษานับต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา โดยในส่วนของการ 

ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีความเป็นนิติบุคคลเพ่ือ ให้
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว นอกจากนั้นยังให้
ความส าคัญกับการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล มีการให้โอกาสกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ท าให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการและยากต่อการก ากับดูแล ดังนั้นทิศทาง
ของนโยบายและเป้าหมายทางการศึกษาจึงถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรบางหลักสู ตรที่      
ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้ การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของประเทศชาติในอนาคต 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร       
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม      

ส่งผลต่อการพัฒนาก าลังคนในประเทศให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาให้มีศักยภา พ
ในด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ทันส มัย            
และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร -
บัณฑิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพ่ือให้ได้บัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง กับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีและงานด้านต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องซ่ึงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี และเป็นหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่ มีควา ม  

เป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้      
คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการทางวิชา การ   
แก่ท้องถิ่นและสังคมเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร -
บัณฑิต โดยให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการคิด
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อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีจิตใจที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ จึงถือเป็น
กลยุทธ์ประการหนึ่งที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักข้างต้นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิ ตและสังคมไปสู่
สังคมที่สงบสุขร่มเย็นบนพ้ืนฐานของความพอเพียงต่อไปในอนาคต  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (รายวิชาท่ีเปิด
สอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน)  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสู ตร 

ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปต้องเรียนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่วนในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ต้องเรียนจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารและกลุ่มวิชากฎหมาย และเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในแต่ละสาขาวิชาจะมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขา วิชา
นั้น ๆ โดยตรงเป็นผู้ท าการสอน 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  
13.3 การบริหารจัดการ     
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตร่วมกันพัฒนาหลักสูตร โดย

วางแผนและก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็น
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
ร่วมกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยด าเนินการดังนี้    

1) ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชารัฐศาสตร์    
2) ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะที่เก่ียวข้อง รวมถึง

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการสอนวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      
3) จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน   
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
สร้างนักปกครองและนักบริหารที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้น าสังคมและท้องถิ่น  
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการเมืองการปกครอง และ
การบริหารงานภาครัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็ นผู้ มี
ความรู้ความเข้าใจอันลึกซ้ึงเก่ียวกับแนวคิดและปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองและการ
บริหารงานภาครัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก และมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมความเป็นพลเมืองที่ ดีให้แก่บัณฑิต ทั้งในฐานะพลเมืองที่เป็นประชาชนและ ในฐานะผู้น า 
เพ่ือให้บัณฑิตเติบโตไปเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพของสังคมการเมือง ตลอดจนเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนา
ท้องถิ่น” 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร           
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1) มีทัศนคติที่ดีงามและเข้าใจสังคม ยึดม่ันหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานอย่างม่ันคง  

2) มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด ทฤษฎี กับสภาพความเป็นจริงทั้งในร ะดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลได้ 

3) มีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบั ติไ ด้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 

4) มีความสามารถในการเป็นผู้น าสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง    

2.1 พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

หลักสูตร  1.เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
 

2.ติดตามประเมิน ผลหลั ก สู ตร
อย่างต่อเนื่อง 

1.จ านวนผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือวิพากษ์หลักสูตร
มีความครบถ้วนจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

2.รายงานการประเมินผลหลักสูตรของทุ กปี
การศึกษา 

บัณฑิต 1.ส ารวจความต้องการของตลาด 
แรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 

2.ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 

3.ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

1.รายงานการส ารวจความต้องการของตลาด 
แรงงาน 
 

2.รายงานการส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 
 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

นักศึกษา 1.ทบทวนและปรับปรุงกระบวน 
กา ร รั บนั ก ศึกษาทั้ ง ในแ ง่ของ
จ านวนที่รับ เกณฑ์การรับ และ
การจัดกิจกรรมเตรียมคว า ม -
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

2.สร้ า ง เสริ มและพัฒนา คุณ-
ลักษณะของนักศึกษาให้ มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานผลกา ร
เรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.ทบทวนและพัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

1.อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการ -
ศึกษา และระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
 

2.แบบรายงานการประเมินผลโครงกา รและ
เอกสารค าขอ ต้ั งงบประมา ณโคร ง กา รที่
อธิบายความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักศึกษา และรายงาน
การทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาที่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

3.รายงานประจ าปี เรื่องอัตราส่วนห้องเรียนที่
ให้ค าปรึกษาต่อจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ ไม่
เกิน 2 : 1 

อาจารย์ 1.ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ งานบริการวิชาการ
รับใช้สังคม ต ารา และสื่อกา ร
สอนอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับกา ร

1.มีโครงการพัฒนาอา จารย์ ผู้รั บผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
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เปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
องค์ความรู้  
 

2.ประเมินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 

2.รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาของอาจารย์ 
 

3.จ านวนของผลงานทางวิชาการ โครงการ
บริการวิชาการรับใช้สังคม ต ารา และสื่อการ
เรียนรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้น 
 

4.ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

การเรียนการสอน 1.จั ดกา ร เรี ยนกา รสอนแบบ 
Active Learning โ ด ย มุ่ ง เ น้ น
กร ะบวนกา ร เรี ยน รู้ ที่ ผู้ เรียน 
สามารถปฏิบัติได้จริง  
 

2.จัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับวิชา
ที่อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ 
 

3.จัดให้มีการทวนสอบผล สั ม -
ฤทธิ์ทางการเรียน 
 

4. ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้เรียนในอนาคต 

1.อาจารย์ทุกคนมีโครงการสอนที่ มุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.3, มคอ.5, มคอ.4, มคอ.6) 
 

2.รายงานการส ารวจความถนัดของอา จารย์
ผู้สอนต่อการสอนวิชาต่างๆ ในแต่ละปี 
 

3.รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 
 

2.จั ด ให้ มีแหล่ งทรั พย า กร ใน
การศึกษาค้นคว้าที่เพียงพอและ
ทันสมัย 
 

1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และห้องเรียน
ที่มีมาตรฐานและเพียงพอ 
 

2.มีห้องสมุดและแหล่งทรัพยากรทางด้า น
รัฐศาสตร์ที่ มีคุณภาพ ทันสมัย และเพีย ง
พอที่จะรองรับการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์
และนักศึกษา 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา   

1.1 ระบบ  
ใช้ระบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 

หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย ภาคการศึกษาละไม่ต่ ากว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550  
(ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน      
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หรือมหาวิทยาลัย ใหล้งทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต จ านวน 8 สัปดาห์ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค               
- ไม่มี - 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน     
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ์ เข้าศึกษา  
(ภาคผนวก ก) 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ความรู้ เดิมของนักศึกษามีความแตกต่างกันมากระหว่างบุคคล โดยสังเกตจากใบทะเบียน

แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3     
มีการเรียนปรับพ้ืนฐานในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
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 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 
รวม 120 240 360 480 480 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 120 120 

แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 
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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
รัฐบาล 

224,000 448,000 672,000 896,000 896,000 

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. งบด าเนินการ 

   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      
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวร ร ค์    

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
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หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จ านวนหน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30 
(≥9) 
(≥6) 
(≥6) 
(≥9) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1) กลุ่มวิชาแกน 
   2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
         - บังคับ 
         - เลือก 
   2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

99 
(48) 

 
(30) 
(15) 
(6) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวม 135 

 
3.1.3 รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียน
วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาภาษาไทยหรือภาษาจีนไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English Language Skills in Information Technology Age 

3(3-0-6) 

0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานราชการและเชิงธุรกิจ 
English skills for Government and Business Purposes 

3(3-0-6) 

0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 
English Language Skills through Online Learning 

3(3-0-6) 

0080104 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0080105 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

Thai for Careers 
3(3-0-6) 

0080106 พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ 
Power of Thai Language and Aesthetic Communication 

3(3-0-6) 

0080107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Chinese  for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล 

Life Skills and Ethics in Digital Society 
3(3-0-6) 

0020204 ชีวิตกับดนตรี 
Life and Music 

3(3-0-6) 

0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต 
Performing Arts and Life 

3(3-0-6) 

0030201 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย 
Art and Contemporary Culture 

3(3-0-6) 

0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย 
Life and Photography 

3(3-0-6) 

0040203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสุขภาวะที่ดี 
Quality of Life Development for Well-being 

3(3-0-6) 

0040206 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
Information Literacy in the 21st Century 

3(3-0-6) 

0040207 สื่อบันเทิงเชิงพินิจ 
Observing Entertainments 

3(3-0-6) 

0050209 สันติปัญญาศึกษา 
Intellectual Peace Education 

3(3-0-6) 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
0010304 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Living the Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0010306 การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพ่ือความยั่งยืน  

Integration of Modern Marketing for Sustainability 
3(3-0-6) 

0010312 ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
Business and Modern Entrepreneur  

3(3-0-6) 

0030301 มนุษย์กับสังคม 
Man and Society 

3(3-0-6) 

0030305 ชีวิตกับการเงิน 
Life and Finance 

3(3-0-6) 

0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น 
Local Wisdom, Technology and Local Innovation 

3(3-0-6) 

0030310 การรู้เท่าทันสื่อ 
Media Literacy 

3(3-0-6) 

0040307 เศรษฐกิจเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Economics for Lifelong Learning 

3(3-0-6) 

0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Digital Economy and Electronic Commerce 

3(3-0-6) 

0060302 วัยใสใจสะอาด 
Youngsters with Good Heart 

3(3-0-6) 

0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Citizenship and Laws for Everyday Life 

3(3-0-6) 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต          
จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
0010408 การพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

Living Skill Development Using Electronic Sports 
3(3-0-6) 

0030401 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

0040405 การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค 
Sustainable Agriculture and Smart Consumption 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ 

Health Promotion and Sexual  Well-being 
3(3-0-6) 

0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information Technology for Learning 

3(3-0-6) 

0050402 การคิดและการแก้ปัญหา 
Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

0050403 การคิดเชิงระบบ 
Systematic Thinking 

3(3-0-6) 

0050404 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
Mathematics for Improving Thinking Skills 

3(3-0-6) 

0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Management Technology 

3(3-0-6) 

0070407 สื่อดิจิทัลเพ่ือการด ารงชีวิตสมัยใหม่ 
Digital Media for Modern Living  

3(3-0-6) 

 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน                                                จ านวน 48 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปน้ี 
2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 

Basic English Reading 
3(2-2-5) 

2313612 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
English for Careers 

3(3-0-6) 

2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

2451102 การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 
Politics and Public Policy 

3(3-0-6) 

2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Introduction to Public Administration 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

Strategy of Public Sector 
3(3-0-6) 

2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 
Thai Local Governance 

3(3-0-6) 

2452501 ข้อบังคับทางการปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์  
Administrative Regulations for Political Scientists 

3(3-0-6) 
 

2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ 
Practical Statute for Civil Servants 

3(2-2-5) 

2453101 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
Ethics for Political Scientists 

3(3-0-6) 

2453601 สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 

Statistics for Political Science Research 

3(2-2-5) 

2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์  
Research Methodology in Political Science 

3(2-2-5) 

2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์  
Seminar in Political Science 

3(2-2-5) 

2461102 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย  
Principles of Jurisprudence 

3(3-0-6) 

4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ  
Computer for Career 

3(2-2-5) 

 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                 จ านวน 30 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
2451104 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น 

Introduction to Political Philosophy and Theory  
3(3-0-6) 

2452101 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกต้ัง 
Interest Groups, Political Parties and Elections 

3(3-0-6) 

2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  
Constitution and Political Institutions 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2453102 การสื่อสารทางการเมือง  

Political Communication 
3(3-0-6) 

2453103 ประชาธิปไตยศึกษา 
Democracy Study 

3(3-0-6) 

2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ 
New Social Movement  

3(3-0-6) 

2453105 โลกาภิวัตน์ทางการเมือง  
Political Globalization 

3(3-0-6) 

2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  
Comparative Politics and Government 

3(3-0-6) 

2454101 นิเวศวิทยาการเมือง  
Political Ecology 

3(3-0-6) 

2454102 การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค 
Equity Politics 

3(3-0-6) 

 
 แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง 

Rurality and Urbanization 
3(3-0-6) 

2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น 
Political Economy of Locality 

3(3-0-6) 

2452403 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียนโครงการ 
Local Development Planning and Project Writing 

3(2-2-5) 

2453401  การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น 
Citizens Participation in Local Government 

3(3-0-6) 

2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Local Innovation and Change Management  

3(3-0-6) 

2453403 การวัดและการจัดการผลการด าเนินงาน 
Performance Measurement and Management 

3(3-0-6) 

2453404 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
Local Development According to The King’s Science 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2453405 การจัดการการคลังท้องถิ่น 

Local Fiscal Management 
3(3-0-6) 

2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น 
Local Diversity Management  

3(2-2-5) 

2454402 การบริหารส านักงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Office Management for Local Administration Organization 

3(3-0-6) 

 
 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่      

New Public Management 
3(3-0-6) 

2452302 องค์การและการจัดองค์การภาครัฐ      
Organization and Public Organization Management 

3(3-0-6) 

2452303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
Modern  Management Technique  for Public Sectors 

3(3-0-6) 

2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Human Resource Management in Public Sector 

3(3-0-6) 
 

2453302 การบริหารการเงินการคลัง 

Financial and Fiscal Administration 

3(3-0-6) 

2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
Public Policy and Planning 

3(3-0-6) 

2453304 การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ 
Development Administration and Bureaucratic Reform 

3(3-0-6) 

2453305 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
Project Analysis and Management 

3(3-0-6) 

2454301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ   
Strategic Management in Public Sector 

3(3-0-6) 

2454302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
Public Management Information System 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ  

Politics and Government of the Great Power Countries 
3(3-0-6) 

2452104 การพัฒนาการเมือง  
Political Development 

3(3-0-6) 

2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
Life Planning and Career 

3(3-0-6) 

2453107 ชีวิตกับการเมือง 
Life and Politics 

3(3-0-6) 

2453108 การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง  
Political Conflicts Management 

3(3-0-6) 

2453109 การเมืองกับอาเซียน 
Politics and the ASEAN Community 

3(3-0-6) 

2453110 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 
Writing and Inquiry in Political Science 

3(2-2-5) 

2453111 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
Good Governance in Public Administration  

3(3-0-6) 

2454103 ภูมิรัฐศาสตร์  
Geopolitics 

3(3-0-6) 

2454104 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์  
Critical Political Science 

3(3-0-6) 

2454105 การเมืองกับศาสนา 
Politics and Religion 

3(3-0-6) 

2454106 วงศาวิทยาการเมืองไทย 
Thai Political Genealogy 

3(3-0-6) 

2454107 สัญวิทยาการเมือง 
Political Semiology 

3(3-0-6) 

2454302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
Public Management Information System 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 

Criminal Law 1 : General Principles 
3(3-0-6) 

2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด 
Criminal Law 2 : Offences 

3(3-0-6) 

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
Criminal Procedure 1 

3(3-0-6) 

2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Criminal Procedure 2 

3(3-0-6) 

2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 
Law of Evidence 

3(3-0-6) 

 
 แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 

Life Planning and Career 
3(3-0-6) 

2452404 สี่แควศึกษา 
Si Khwae Study 

3(2-2-5) 

2452405 การจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น 
Local Disaster Management 

3(3-0-6) 

2453406 การบริหารงานท้องถิ่นไทย 
Thai Local Administration 

3(3-0-6) 

2453407 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Human Resource Management in Local Administration  
Organization 

3(3-0-6) 

2453408 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
Comparative Local Government 

3(3-0-6) 

2453409 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
Local Development Strategy Formulation 

3(3-0-6) 

2453410 การวิเคราะห์นโยบายท้องถิ่น 
Local Policy Analysis 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2454302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 

Public Management Information System 
3(3-0-6) 

2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 
Criminal Law 1 : General Principles 

3(3-0-6) 

2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด 
Criminal Law 2 : Offences 

3(3-0-6) 

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
Criminal Procedure 1 

3(3-0-6) 

2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Criminal Procedure 2 

3(3-0-6) 

2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 
Law of Evidence 

3(3-0-6) 

  
 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2452304 การจัดการความรู้ในภาครัฐ 

Knowledge Management in Public Sector 
3(3-0-6) 

2452305 การบริหารงานภาครัฐจากการประยุ กต์อง ค์ควา มรู้ ตามศา ส ตร์
พระราชา 
Public Administration from Knowledge Application  
According to the King's Science 

3(3-0-6) 

2452306 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
Public Administration in the ASEAN Community 

3(3-0-6) 

2452307 การจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
Conflict Management in Organization 

3(3-0-6) 

2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
Life Planning and Career 

3(3-0-6) 

2453306 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Human Resource Development in Public Sector 

3(3-0-6) 

2453307 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
Performance Evaluation 

3(3-0-6) 
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                   จ านวน 6 หน่วยกิต 
2454801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 

Preparation for Professional Experience 
1(60) 

2454802 เตรียมสหกิจศึกษา  
Preparation for Cooperative Education   

0(45) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2453308 การก าหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการน านโยบา ยไป

ปฏิบัติ 
Participatory Public Policy Formulation and Public Policy 
Implementation 

3(3-0-6) 

2453309 การตลาดภาครัฐ 
Marketing in the Public Sector 

3(3-0-6) 

2453310 การจัดการผังเมือง 
Urban Planning Management 

3(3-0-6) 

2453311 ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหาร 
Leadership for Administrator 

3(3-0-6) 

2453312 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Innovation and Change Management 

3(3-0-6) 

2453313 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
Public Policy Evaluation  

3(3-0-6) 

2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 
Criminal Law 1 : General Principles 

3(3-0-6) 

2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด 
Criminal Law 2 : Offences 

3(3-0-6) 

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
Criminal Procedure 1 

3(3-0-6) 

2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Criminal Procedure 2 

3(3-0-6) 
 

2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 
Law of Evidence 

3(3-0-6) 
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2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 
Field Experience 

5(450) 

2454804 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education   

6(16สัปดาห์) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดใดในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
เปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไ ม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) -ไม่มี- 
2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2461102 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) -ไม่มี- 
 รวม 21   

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 



-26- 
 

2451102 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) -ไม่มี- 

2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2451104 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) -ไม่มี- 
4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ  3(2-2-5) -ไม่มี- 

 รวม 21  

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

2313612 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) -ไม่มี- 

2452101 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกต้ัง  3(3-0-6) -ไม่มี- 
2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452501 ข้อบังคับทางการปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 
 รวม 18   

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี-  

 รวม 21   
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2453102 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) -ไม่มี-  
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2453103 ประชาธิปไตยศึกษา 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2453105 โลกาภิวัตน์ทางการเมือง  3(3-0-6) -ไม่มี- 
******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี- 

 รวม 18   
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2453101 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 
2453601 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี-  

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี-  
******* เลือกเสรี 3(x-x-x) -ไม่มี-  

 รวม 18   
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2454101 นิเวศวิทยาการเมือง 3(3-0-6) -ไม่มี-  
2454102 การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

******* เลือกเสรี 3(x-x-x) -ไม่มี-  

2454801 

 
2454802 

เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ 
หรือ เลือก 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 

1(60)    

    0(45)              

-ไม่มี-  

 รวม 13   
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2454803 
 

2454804 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  
หรือเลือก 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(16สัปดาห์) 

เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 
หรือ เตรียมสหกิจศึกษา 

 รวม 5  

 
แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) -ไม่มี- 

2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 
2461102 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) -ไม่มี- 

 รวม 21   
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
2451102 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) -ไม่มี- 

2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง 3(3-0-6) -ไม่มี- 
4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ  3(2-2-5) -ไม่มี- 

 รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

2313612 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) -ไม่มี- 

2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น 3(3-0-6) -ไม่มี- 
2452403 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียนโครงการ 3(2-2-5) -ไม่มี-  

2452501 ข้อบังคับทางการปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 
 รวม 18   

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี- 
******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี-  

 รวม 21   
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2453401 การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) -ไม่มี- 
2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2453403 การวัดและการจัดการผลการด าเนินงาน 3(3-0-6) -ไม่มี- 
2453404 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) -ไม่มี-  

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี- 
 รวม 18   
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2453405 การจัดการการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) -ไม่มี-  
2453101 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2453601 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี- 
2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี-  

******* เฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* เลือกเสรี 3(x-x-x) -ไม่มี-  
 รวม 18   

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น 3(2-2-5) -ไม่มี-  

2454402 การบริหารส านักงานส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3(3-0-6) -ไม่มี- 

2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

******* เลือกเสรี 3(x-x-x) -ไม่มี-  

2454801 
 
2454802 

เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ 
หรือ เลือก 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(60)    

    0(45)              

-ไม่มี-  

 รวม 13   

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2454803 
 

2454804 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  
หรือเลือก 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(16สัปดาห์) 

เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 
หรือ เตรียมสหกิจศึกษา 

 รวม 5  
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แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) -ไม่มี-  

2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี-  
2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2461102 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) -ไม่มี- 

 รวม 21   
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

******* ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 
2451102 การเมืองการปกครองของไทย  3(3-0-6) -ไม่มี-  

2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) -ไม่มี-  
2451401 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

 รวม 21  
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษำทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* ศึกษำทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

2452501 ข้อบังคับทำงกำรปกครองส ำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2313612 ภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ 3(3-0-6) -ไม่มี-  
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2452302 องค์กำรและกำรจัดองค์กำรภำครัฐ  3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452303 เทคนิคกำรจัดกำรสมยัใหมส่ ำหรบัหนว่ยงำน
ภำครัฐ 

3(3-0-6) -ไม่มี-  

 รวม 18   

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

******* ศึกษำทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* ศึกษำทั่วไป 3(x-x-x) -ไม่มี- 

2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

******* เฉพำะเลือก  3(3-0-6) -ไม่มี-  

******* เฉพำะเลือก  3(3-0-6) -ไม่มี- 

 รวม 21   
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2453301 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  3(3-0-6) -ไม่มี-  

2453302 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2453304 กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรปฏริูประบบรำชกำร  3(3-0-6) -ไม่มี-  

******* เฉพำะด้ำนเลือก   3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* เฉพำะด้ำนเลือก   3(x-x-x) -ไม่มี-  

 รวม 18   
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2453101 จริยธรรมส ำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) -ไม่มี-  

2453601 สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์  3(2-2-5) -ไม่มี- 
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2453901 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

2453305 กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร 3(3-0-6) -ไม่มี-  

******* เฉพำะด้ำนเลือก  3(x-x-x) -ไม่มี-  

******* เลือกเสรี  3(x-x-x) -ไม่มี-  

 รวม 18   
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2454301 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ  3(3-0-6) -ไม่มี- 

2454302 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ 3(3-0-6) -ไม่มี- 

2454902 สัมมนำประเด็นปัญหำทำงรัฐศำสตร์ 3(2-2-5) -ไม่มี- 

******* เลือกเสรี 3(x-x-x) -ไม่มี- 

2454801 
 

2454802 

เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ 
หรือ เลือก 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(60)    

    0(45)              

-ไม่มี- 

 รวม 13   
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

2454803 
 

2454804 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  
หรือเลือก 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(16สัปดาห์) 

เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 
หรือ เตรียมสหกิจศึกษา 

 รวม 5  
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

English Language Skill in Information Technology Age 
3(3-0-6) 

        ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการสื บค้น 
เข้าถึง และประเมินข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่จากสื่อ
ออนไลน์ประเภทต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในงาน
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 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานราชการและเชิงธุรกิจ 

English Skills for Government and Business Purposes 
3(3-0-6) 

        ทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นพ้ืนฐานทางอาชีพและจ าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ การบูรณาการให้
เข้ากับโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการติดต่องานราชการและธุรกิจแบบต่างๆ การดูแลลูกค้า ผู้มาเยือนและ
ผู้ร่วมงานใหม่ การน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การให้ค าแนะน าและปรึ กษา 
การจดบันทึกรายงานและสรุปรายงานการประชุมการใช้โทรศัพท์ การให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
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 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือออนไลน์ 
English Language Skills through Online Learning 

3(3-0-6) 

        การสร้างแรงจูงใจในการเรียน ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในและนอกห้องเรียน การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา 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 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

        ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร ทักษะการรับและการส่งสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ 
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 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
Thai for Careers 

3(3-0-6)  

        ทักษะเก่ียวกับการใช้ภาษาไทยในด้านการรับสารและการส่งสาร ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทั กษะ
ภาษาไทย เพ่ือการพัฒนาอาชีพในแวดวงราชการและธุรกิจ 
        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 พลังภาษาไทยกับการส่ือสารเชิงสุนทรียภาพ 
Power of Thai Language and Aesthetic Communication  

3(3-0-6)  

        ความหมายและความส าคัญของพลังภาษาไทยและสุนทรียภาพ กลวิธีการสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ภาษาไทยที่มีความงาม แนวทางพิจารณาสุนทรียภาพทางภาษาไทย ศึกษาบทประพันธ์ เชิง
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 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

Chinese for Everyday Communication 
3(3-0-6)  

        สัทอักษรภาษาจีนกลาง การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การอ่านออกเสียงค าและประโยค การใช้
ค าศัพท์ ส านวนภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่านและ
เขียน ภาษาจีนและสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 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 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล 

Life Skills and Ethics in Digital Society 
3(3-0-6)  

        ทักษะในการเรียนรู้และเข้าใจชีวิตและคุณค่าทางวัฒนธรรม เสริมสร้างทักษะการคิดเชิ งวิ พากษ์ 
การตัดสินทางจริยธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิตและชุมชนที่มีต่อการธ ารงและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม 
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 

Life and Music 
3(3-0-6)  

        ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคุณค่าของวัฒนธรรมดนตรีไทยและสากลในสังคมไทย โดยแบ่งเป็นการ
เรียนรู้ถึงที่มา เรียนรู้ประเภทและวงดนตรี ดนตรีที่ใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันต้ังแต่เกิดจนตาย 
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การเลือกใช้วงดนตรีให้ถูกต้องและเหมาะสม เรียนรู้และฝึกทักษะการฟัง การคิด ความรู้สึก สมาธิ และ
ความเข้าใจในสุนทรียะของดนตรี เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ขัดเกลาจิตใจ
และความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการเรียนรู้ ด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาตน เอง
และผู้อ่ืน 
        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 

Performing Arts and Life 
3(3-0-6)  

        ความรู้  ความเข้าใจ ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา วิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดง
นาฏศิลป์ความแตกต่างของศิลปะการแสดงกับชีวิตมนุษย์ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบ
นาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์สากลได้ เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงวัฒนธรรมของไทยให้
คงอยู่สืบไป  ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการแสดงที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
        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 

Art and Contemporary Culture 
3(3-0-6)  

        มนุษย์กับความงาม ความเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานศิลปกรรม แนวคิด
และรูปแบบในงานศิลปะ องค์ประกอบของงานศิลปะ ปฏิบัติงานศิลปะเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันเสริมสร้างสมาธิ 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 
Life and Photography 

3(3-0-6)  

        ความส าคัญของภาพถ่าย การสื่อความหมายจากภาพถ่าย การจัดวางองค์ประกอบของภาพ 
ลักษณะการถ่ายภาพ การจัดแสง มุมกล้อง ขนาดของภาพ และสัดส่วนของภาพ รวมไปถึงการ สื่อ
ความหมายและสุนทรียภาพของภาพให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ ในมิติที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
        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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสุขภาวะท่ีดี 

Quality of Life Development for Well-being  
3(3-0-6)  

        ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาพ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การสื่อสารและสร้างสัมพัน ธภาพ 
ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต การบริหารเวลาและชีวิตอย่างมีคุณภาพ การสร้างสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต 
        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 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 

Information Literacy in the 21st Century 
3(3-0-6)  

        ความหมาย ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ
แสวงหา การประเมิน การวิเคราะห์ และการใช้สารสนเทศจากสื่อแต่ละประเภทอย่างรู้เท่าทัน 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 ส่ือบันเทิงเชิงพินิจ 3(3-0-6)  
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Observing Entertainment 
        ความหมายและความส าคัญของสื่อบันเทิง 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 สันติปัญญาศึกษา   

Intellectual Peace Education 
3(3-0-6)  

        ธรรมชาติของจิตมนุษย์ ความจริงของชีวิต ฝึกฝนความรู้สึกต่ืนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 
จิตตภาวนา สุนทรียสนทนา การท างานศิลปะ โยคะ เป็นต้น จิตส านึกเดิมสู่จิตส านึกใหม่ที่เข้าถึง ความจรงิ 
ความงามความดี ความเป็นอิสระ ความสุข และปัญญา เพ่ือความเอ้ืออาทรต่อมนุษย์และสรรพสิ่ง การ
พัฒนาตนเองอย่างสมดุลสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ศึกษาสาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง วิธีระงับ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีการสร้างสันติวิธีและสมานฉันท์ตามหลักศาสนา เน้นวิธีการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างลึกซ้ึงและเชื่อมโยงไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 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 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Living the Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6)  

        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ (บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ) 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตมนุษย์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
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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 การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพ่ือความย่ังยืน 

Integration of Modern Marketing for Sustainability 
3(3-0-6)  

        การผสมผสาน แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด ด้านการบริหารจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค การใช้
เครื่องมือทางการตลาดอิเล็ กทรอนิ กส์ การตระหนักถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา ขี ด
ความสามารถในการท าธุรกิจยุคดิจิทัล 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 ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

Business and Modern Entrepreneur 
3(3-0-6)  

        แนวคิดการบริหารธุรกิจ บทบาทและความส าคัญของธุรกิจยุคใหม่ การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการด าเนินธุรกิจ 
        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 

Man and Society 
3(3-0-6)  

        ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน
แง่มุมต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืนๆ แนวทางการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต การเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
        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 
Life and Finance 

3(3-0-6)  

        การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บัญชีครัวเรือน การออมและการลงทุน ภูมิคุ้มกันทางการเงิน 
การประกันภัย สิทธิและหน้าที่ทางภาษีอากร 
        Planning of personal finance, household accounting, saving and investment, 
financial immunity, insurance, rights and duties of taxation 
 
0030308 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมท้องถ่ิน 

Local Wisdom, Technology and Innovation 
3(3-0-6)  

        ความหมาย ความส าคัญ 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 การรู้เท่าทันส่ือ 

Media Literacy 
3(3-0-6)  

        ความหมายของการรู้ เท่าทันสื่อ อิทธิพลของสื่อที่ มีต่อผู้บริโภค หลักการและแนวคิดส า คัญที่
เก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโดยจ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ 
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเน้นท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทของสื่ อต่า งๆ 
อาทิ อุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร รูปแบบและภาษาในสื่อ ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 
        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 เศรษฐกิจเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Economics for Lifelong Learning 
3(3-0-6)  

        การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ 
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และปรับตัวของมนุษย์ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ท าให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย 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 เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Digital Economy and Electronic Commerce 
3(3-0-6)  

        หลักการและแนวคิดเชิงเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานห่วงโซ่อุปทาน แคตตาล็อก
อิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้าออนไลน์ การช าระเงินออนไลน์ ตลาดกลางออนไลน์ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการด าเนินชีวิตดิจิทัล 
        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 

Youngsters with Good Heart 
3(3-0-6)  

        การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต หน้าที่ของพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต จิตส านึกต่อต้าน
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 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Citizenship and Laws for Everyday Life 
3(3-0-6)  

        แนวความคิดและหลักการพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง จิตส านึก สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ                           
จิตสาธารณะ สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ และกฎหมายที่เก่ีย วกับ
ชีวิตประจ าวัน 
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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) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0010408 การพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

Living Skill Development using Electronic Sports 
3(3-0-6)  

        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์การวางแผน  การ
จัดการทีม การวิเคราะห์รูปแบบการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ การ
ประกอบอาชีพเก่ียวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์อย่างรู้เท่าทัน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ การน าทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
        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 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

The King’s Philosophy for Sustainable Development 
3(3-0-6)  

        ศาสตร์พระราชากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ของโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามบริบทของชุมชน สังคม รวมถึงการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนา แก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนบน
พ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดี 
        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 การเกษตรย่ังยืนและฉลาดบริโภค 
Sustainable Agriculture and Smart Consumption 

3(3-0-6)  

        กรอบแนวคิดของเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตร 
ธรรมชาติ การน าภูมิปัญญาทางการเกษตรมาปรับใช้กับเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้ ผลิต
และผู้บริโภค ฉลาดเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภคเพ่ือสุขภาพ
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 

Health Promotion and Sexual Well-being 
3(3-0-6) 

        แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ องค์ประกอบและปัจจัยที่ มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ 
สุขภาพจิต การจัดการความเครียด กิจกรรมทางกาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ยาและสารเสพติด การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุขภาวะทางเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ การวางแผนครอบครัว
และการคุมก าเนิด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหา ความเชื่อ และค่านิยม
ของสังคมไทยที่ส่งผลต่อเรื่องเพศศึกษา 
        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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

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

        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรและกระบวนการ ข้อมูล 
และสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์และสังคมออนไลน์ บริการแบบ
คลาวด์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ า
วัน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
ประยุกต์เพ่ือสนับสนุนระบบส านักงานยุคดิจิทัล 
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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 

Thinking and Problem Solving 
3(3-0-6)  

        ความหมายของการคิด ทักษะการคิดและลักษณะการคิด การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่  การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิพากษ์ กระบวนการให้
เหตุผล คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
        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 

Systematic Thinking 
3(3-0-6)  

        การคิดและการให้เหตุผล กระบวนการคิดเชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบโดยแผนภูมิควา มคิด  
ผังก้างปลา แผนภูมิพาเรโต วงจรเดมิงหรือวงจรชูฮาร์ต การประยุกต์การคิดเชิงระบบในการด ารงชีวิต
ร่วมกับการคิดประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ การคิดสังเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
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 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

Mathematics for Improving Thinking Skills 
3(3-0-6)  

        การฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล
และตรรกศาสตร์ ทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ใน งาน
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อาชีพ การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ เกมที่ฝึกทักษะการคิดโดยใช้หลักการทาง
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 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

Big Data Management Technology 
3(3-0-6)  

        ความหมายและความส าคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดการข้อมูล 
เครื่องมือและกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อ มูล
เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้การจัดการข้อมูล
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 ส่ือดิจิทัลเพ่ือการด ารงชีวิตสมัยใหม่ 

Digital Media for Modern Living 
3(3-0-6)  

        ความส าคัญของเนื้อหาดิจิทัล คุณลักษณะที่ดีของเนื้อหาดิจิทัล กระบวนการสร้างและการ
เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ การน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และการด ารงชีวิตในสังคม การประเมินคุณค่าและความถูกต้องของ
เนื้อหาดิจิทัล ข้อปฏิบัติที่ดีในการใช้งานสื่อดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับสื่อดิจิทัล 
        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 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 

Basic English Reading 
3(2-2-5) 

        การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น เช่น การอ่านแบบคร่าวๆ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่าน
อย่างรวดเร็วเพ่ือจับใจความ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ 
การหาหัวเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญของเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ การหาค าอ้างอิง รวมทั้งการ
วิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวันและหนังสืออ่านนอกเวลา  
        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 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

English for Careers 
3(3-0-6) 

        ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างาน การเขียนเอกสารข้อมูลส่วนตัวเพ่ือใช้ในการสมัคร งาน 
การพูดบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอ่านประกาศและบทอ่านเก่ียวกับงาน การเชื้อเชิญ
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 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 

Introduction to Political Science 
3(3-0-6) 

        ลักษณะทั่วไปของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ อ่ืนๆ ขอบข่าย
วิธีการศึกษารัฐศาสตร์ ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง 
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 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

        การก าเนิดรัฐไทย พัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของไทย โครงสร้างการเมืองและ
การปกครองไทย ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะของการเมืองการปกครองไทย มโนทัศน์ทาง
การเมืองที่ มีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอมวัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองของไทย 
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 
Politics and Public Policy 

3(3-0-6) 

          แนวคิดทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ มิติทางการเมืองในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ อุดมการณ์และตัวแบบทางการเมืองในการก าหนดนโยบาย การวิพากษ์
นโยบายสาธารณะกับการวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา โครงสร้างทางการเมืองและผลกระทบของ
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 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

        ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 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 
Strategy of Public Sector 

3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับยุทธศาสตร์ ความส าคัญของยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ภาครัฐ การจัดการยุทธศาสตร์ภาครัฐ การ
ประเมินผลและควบคุมยุทธศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษา ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี
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 การจัดการปกครองท้องถ่ินไทย 

Thai Local Governance 
3(3-0-6) 

 แนวคิดเก่ียวกับหลักการปกครองประเทศ ปกครองท้องถิ่น และการจัดการปกครองท้ องถิ่น
สมัยใหม่ พัฒนาการ รูปแบบ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง การก ากับดูแลและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ และ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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 ข้อบังคับทางการปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
Administrative Regulations for Political Scientists 

3(3-0-6) 

        ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง หลัก
นิติรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าทางปกครอง การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน หลักการ
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สัญญา
ทางปกครอง บริการสาธารณะ ความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การอ านวยความสะดวกในการ
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 

Practical Statute for Civil Servants 
3(2-2-5) 

        แนวคิดทฤษฎีระบบราชการ โครงสร้างระบบราชการไทย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ระบบราชการไทย กฎหมายการบริหารราชการส่วนกลาง 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 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์                                           

Ethics for Political Scientists 
3(3-0-6) 

        ความหมาย แนวคิด หลักการของจริยศาสตร์ จริยธรรมที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
มาตรฐานทางจริยธรรม ธรรมภิบาล น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร อภิปรายกรณีศึกษาในเรื่อง
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 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

Statistics for Political Science Research 
3(2-2-5) 

        พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการ
วิจัยทางรัฐศาสตร์ สถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
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 

Research Methodology in Political Science  
3(2-2-5) 

          แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิด เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย การลงมือปฏิบัติท าวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริ 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 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ 

Seminar in Political Science  
3(2-2-5) 

        การร่วมกันต้ังข้อถกเถียงเก่ียวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
และการปกครองท้องถิ่น การหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาความรู้ทาง
การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และการปกครองท้องถิ่น ด าเนินการจัดสัมมนาในห้องเรียน 
รวมจัดสัมมนาในห้องประชุม หรือ ในชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม โดยอยู่ในการก ากับ
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 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย 

Principles of Jurisprudence 
3(3-0-6) 

        ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความส าคัญ การจัดท า 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 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ 

Computer for Career 
3(2-2-5) 

        โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ชุด
ส านักงาน 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 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบ้ืองต้น 

Introduction to Political Philosophy and Theory  
3(3-0-6) 

        ความหมายและหลักการ พ้ืนฐานของปรัชญา การเ มือง ธรรมชาติของการเมือง แล ะรั ฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับชีวิตมนุษย์ ตัวแบบการเมืองในอุดมคติ แนวคิดและทฤษฎีทาง
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 กับการเลือกต้ัง 

Interest Groups, Political Parties and Elections 
3(3-0-6) 

        ความหมาย ลักษณะ หน้าที่ บทบาท และพฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน พรรค
การเมือง และการเลือกต้ัง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และพรรคการเมือง กับ
การเลือกต้ัง ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกต้ัง 
        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 

Constitution and Political Institutions 
3(3-0-6) 

        วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเก่ียวกับรัฐและอ านาจรัฐ รูปแบบของรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตยและหลั กการ
แบ่งแยกอ านาจและถ่วงดุลอ านาจ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน หลักประชาธิปไตย หลักนิติธรรม กระบวนการทางการเมืองของสถาบัน
การเมืองต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
        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 การส่ือสารทางการเมือง 
Political Communication 

3(3-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื่อสารทางการเมือง บทบาทของสื่อมวลชนในทางการ เมือง 
การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ สิทธิและเสรีภาพในการ
สื่อสารทางการเมืองของประชาชน ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 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 
Democracy Study 

3(3-0-6) 

        ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่าง
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 การเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ 

New Social Movement 
3(3-0-6) 

        ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ และรูปแบบในการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแนวใหม่ ที่น าไปสู่ความส าเร็จและความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง 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                                                      

Political Globalization 
3(3-0-6) 

        ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับโลกาภิวัตน์ จักรวรรดินิยมและลัทธิอาณา-
นิคม สมัยใหม่นิยมและตะวันตกนิยม ประชาธิปไตยภิวัตน์ ลัทธิเสรีนิ ยมใหม่ ลัทธิหลังอาณานิคม 
บูรพาภิวัตน์ ชาตินิยมใหม่และภูมิภาคนิยม ท้องถิ่นนิยมและชุมชนนิยม การก่อการร้าย การเมืองของ
เทคโนโลยีในรัฐแบบหยั่งรากลึก 
        Definition, development, concepts, and theories of globalization, imperialism and 
colonialism, modernization and westernization, democratization, neo-liberalism, post-
colonialism, orientalism, neo-nationalism and regionalism, localism and communita-
rianism, terrorism, politics of technology in the deep state 
 
2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

Comparative Politics and Government 
3(3-0-6) 

        วิวัฒนาการ แนวคิด และวิธีการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ประเด็นส าคัญต่าง 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 
Political Ecology 

3(3-0-6) 

        ความหมายและแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง นิเวศวิทยาการเมืองในบริบทโลกและในประเทศ
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจการเมืองที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ความยั่งยืนทางนิเวศกับความเป็นธรรมทาง
สังคม การเมืองสีเขียวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเชิงนิเ 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 

Equity Politics 
3(3-0-6) 

        ระบบการจัดสรรประโยชน์และคุณค่า แนวคิดว่าด้วยความเหลื่อมล้ าทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ประเด็นความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ ในสังคม 
        Benefit and value allocation system, concept of social, economic and political 
inequality, the issues of inequality in the society 

 

 แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง  

Rurality and Urbanization 
3(3-0-6) 

ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง การย้ายถิ่น การผังเมือง ปัญหาของกระบวนการเป็นเมืองแบบ เอก
นคร และการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเ มือง ผลกระทบและแนวโน้มของกา 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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2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถ่ิน 
Political Economy of Locality 

3(3-0-6) 

        แนวคิดพ้ืนฐาน วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
พัฒนาการและการก่อรูปของชนชั้นน าที่ มีอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในท้องถิ่น โครงสร้าง
อ านาจท้องถิ่น กระบวนการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นน าและ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในท้องถิ่น การกระจายอ านาจและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไทยในอนาคต 
        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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการเขียนโครงการ                      
Local Development Planning and Project Writing 

3(2-2-5) 

        แนวคิดและหลักการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและบริบทของท้องถิ่น การจัดท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติ 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 
 

2453401 การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถ่ิน 
Citizens Participation in Local Government  

3(3-0-6) 
 

        แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในการปกครองท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น 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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2453402 นวัตกรรมท้องถ่ินและการจัดการการเปล่ียนแปลง                                  
Local Innovation and Change Management  

3(3-0-6) 

        แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิคและกระบวนการ
จัดการนวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นและการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมท้ องถิ่น
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 
 

2453403 การวัดและการจัดการผลการด าเนินงาน                                  
Performance Measurement and Management 

3(3-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการวัดผลการด าเนินงาน หลักการและกระบวนการวัดผลการ
ด าเนินงาน แนวคิดและหลักการจัดการผลการด าเนินงาน ประโยชน์และความส าคัญของการจัดการ
ผลการด าเนินงาน กระบวนการจัดการผลการด าเนินงาน อภิปรายกรณีศึกษาการจัดการผลการ
ด าเนินงานของการปกครองท้องถิ่น 
        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 
 

2453404 การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา                                    
Local Development According to The King’s Science 

3(2-2-5) 

        ปรัชญา แนวความคิด และหลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบการพัฒนา กระบวนการและวิธีการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา แนวโน้มของการพัฒนา ปัญหา และแนวทางแก้ไข จากกรณีศึกษาโครงการในพระราชด าริ 
และกรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        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 



-58- 
 

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 การจัดการการคลังท้องถ่ิน 

Local Fiscal Management 
3(3-0-6) 

        ความหมาย ความส าคัญ หลักการและทฤษฎีการคลัง การคลังระดับท้องถิ่น กระบวนการการ
คลังภาคปฏิบัติและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการคลังท้องถิ่น การบริหารที่ดีส าหรับการ
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 การจัดการความหลากหลายของท้องถ่ิน 

Local Diversity Management  
3(2-2-5) 

           ความหมายและ ขอบข่ายของการจัดการความหลากหลาย ความหลากหลายประกอบ ด้วย 
ทุนทางสังคม กลุ่มเครือข่าย สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศและทรัพยากรท้องถิ่น 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 การบริหารส านักงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Office Management for Local Administration Organization 
3(3-0-6) 

        ความหมายและขอบข่ายของงานส านักงาน การจัดการส านักงาน งานสารบรรณ งานธุรการ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานส านักงาน การบันทึกการประชุม การจัดท ารายงาน การเขียนหนังสือ
ราชการ การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
        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      

New Public Management 
3(3-0-6) 

        แนวคิด และ ทฤษฎี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เปรียบเทียบการบริหารงานภาครัฐในกระบวน
ทัศน์เก่ากับการจัดการภาครัฐแนวใหม่  การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ  แนวทางการจัดการภาครัฐแนว
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 องค์การและการจัดองค์การภาครัฐ      

Organization and Public Organization Management 
    3(3-0-6) 

        แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกับองค์การภาครัฐ  ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญขององค์การ
ภาครัฐ การจัดองค์การภาครัฐ วัฒนธรรมองค์การภาครัฐ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของ
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 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

Modern  Management Technique  for Public Sectors 
    3(3-0-6) 

        แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการสมัยใหม่ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เช่น  การจัดการ
สมรรถนะองค์การ การจัดการความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ์  การจัดการการตลาดภาครัฐ การ
จัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การจัดการองค์การเสมือน จริ ง 
และ เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ เป็นต้น กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

Human Resource Management in Public Sector 
    3(3-0-6) 

        ความเป็นมาและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การก าหนดงานและ
ต าแหน่ง การก าหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ การธ ารงรักษา ระเบียบวินัย การออกจากราชการ และการพ้นสภาพการท างาน 
        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                                                       

Financial  and  Fiscal  Administration 
3(3-0-6) 

       แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ ระบบการเงินและการคลั ง   
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ   
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  

Public Policy and Planning 
    3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎี  เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  กระบวนการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ
ก าหนดนโยบาย  กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  กระบวนการประเมินผลนโยบาย  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                       
Development Administration and Bureaucratic Reform 

3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา มิติต่างๆ 
ของการบริหารการพัฒนา แนวโน้มในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 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 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ                            
Project Analysis and Management   

3(3-0-6) 

        แนวคิด ความหมายของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ  กระบวนการ
และวงจรโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ (traditional/Pert/CPM/Log frame) การบริหารโครงการ 
โครงสร้างโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ เครื่องมือและการก ากับตรวจสอบโครงการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
        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 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ   
Strategic Management in Public Sector 

3(3-0-6) 

        แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ การวิเคราะห์ 
SWOT การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ กรณีศึกษาองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ปร ะสบ
ความส าเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
        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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
Public Management Information System 

3(3-0-6) 

        ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบจัดท ารายงานส าหรับการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรั บ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศส านักงานภาครัฐ  จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 
        Definition, composition, role of management information system, transaction 
processing system, management report system, decision supporting system, execut ive 
information system, office information system for public sector, computer ethics, and 
safety 
 

3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  
 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ 

Politics and Government of the Great Power Countries 
3(3-0-6) 

        รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ
มหาอ านาจ การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจที่มีผลต่อประเทศไทย 
        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                                                       

Political Development 
3(3-0-6) 

        หลักการ ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้มีความทันสมัย วัฒนธรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเ มือง 
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 
 
 
 



-63- 
 

2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
Life Planning and Career                                   

3(3-0-6) 

 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนชีวิต เทคนิคและวิธีการวางแผนชีวิต การค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัว เอง   
ความคิดเพ่ือความส าเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการ
เป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพที่โดดเด่น 
        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 
Life and Politics 

3(3-0-6) 

        ความหมายและความส าคัญของการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตกับการเมือง 
        Definition and significance of politics, the relation between living and politics 
 
2453108 การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง                                    

Political Conflicts Management 
3(3-0-6) 

        ความหมายและประเภทของความขัดแย้งทางการเมือง ธรรมชาติและขอบข่ายของความขัดแย้ง
ทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการของการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ทักษะการ
เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการเมือง การท าประชาพิจารณ์ 
        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 

Politics and the ASEAN Community 
3(3-0-6) 

        แนวคิดเก่ียวกับภูมิภาคนิยมและสถาบันระหว่างประเทศ พัฒนาการและกลไกการท างานของ
อาเซียน ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียน 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 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 
Writing and Inquiry in Political Science 

3 (2-2-5) 

        ทักษะพ้ืนฐานการคิด การเขียน และการอ่านงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ วิธีการค้นคว้าในห้องสมุด 
การท ารายงาน 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 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

Good Governance in Public Administration 
3(3-0-6) 

        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิ บาล 
ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน า ธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรภาครัฐต่างๆ ปัญหาและ
อุปสรรคในการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านต่างๆของภาครัฐ การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐ 
        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 

Geopolitics 
3(3-0-6) 

        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภูมิรัฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบด้ังเดิมและร่วม
สมัย แนวคิดการเมืองเชิงพ้ืนที่ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ มีผลต่อความม่ันคงของรัฐ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์โดยใช้อาณาบริเวณและพ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการแข่งขันเพ่ืออ านาจของประเทศ 
        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 
Critical Political Science 

3(3-0-6) 

        ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีวิพากษ์ของส านักคิดต่างๆ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมและกลุ่มนัก คิด
หลังสมัยใหม่กับการศึกษารัฐศาสตร์แนววิพากษ์ วาทกรรมแนววิพากษ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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 

Politics and Religion 
3(3-0-6) 

        ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับศาสนา จริยธรรมทางศาสนากับจริยธรรมทางการเมือง 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 

Thai Political Genealogy 
3(3-0-6) 

        ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับวงศาวิทยา การผลิตสร้างประวัติศาสตร์ การศึกษา
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยแบบรื้ อสร้าง การเมืองของประวัติศาสตร์ชาติและประวั ติศา สตร์
ประชาธิปไตยไทย 
        Definition, concept, and theory of genealogy, history construction, Thai historical 
deconstructive study, politics of Thai national history and democratic history 
 
2454107 สัญวิทยาการเมือง 

Political Semiology 
3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสัญวิทยา มายาคติ การประกอบสร้างความหมาย และการตีความทาง
การเมือง สุนทรียศาสตร์กับการเมือง การศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองผ่านวรรณกรรม 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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 

Public Management Information System 
3(3-0-6) 

        ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบจัดท ารายงานส าหรับการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศส านักงานภาครัฐ  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 ภาคท่ัวไป 

Criminal Law 1 : General Principles 
3(3-0-6) 

        หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ต้ังแต่มาตรา 11-106 และภาค 
3 ลหุโทษ ต้ังแต่มาตรา 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 

Criminal Law 2 : Offences 
3(3-0-6) 

        หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ต้ังแต่มาตรา 107-366 
        General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section 
107-366 
 
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

Criminal Procedure 1 
3(3-0-6) 

        กระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
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 

Criminal Procedure 2 
3(3-0-6) 

        กระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
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 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

Law of Evidence 
3(3-0-6) 

        ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเก่ียวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่น าสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 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  

 

 แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 

Life Planning and Career                                   
3(3-0-6) 

 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนชีวิต เทคนิคและวิธีการวางแผนชีวิต การค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเอง    
ความคิดเพ่ือความส าเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท  การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการ
เป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพที่โดดเด่น 
        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 ส่ีแควศึกษา 
Si Khwae Study 

3(2-2-5) 

               ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับภูมิวัฒนธรรมชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ต้น
น้ าเจ้าพระยา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเด็นทางสังคมในเขตลุ่มน้ าสี่แคว 
              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 การจัดการภัยพิบัติในท้องถ่ิน 
Local Disaster Management 

3(3-0-6) 

        ความหมายของภัยพิบัติ ภัยพิบัติลักษณะต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างภัยพิบัติกับท้องถิ่น แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติ การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูหลัง
เกิดภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเอกชนในการจัดการภัยพิบัติ 
        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 การบริหารงานท้องถ่ินไทย 
Thai Local Administration 

3(3-0-6) 

         แนวคิดและหลักกำรบริหำรงำนท้องถิ่น  กำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทย ปัญหำ
และแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนท้องถิ่นไทย และแนวโน้มในกำรบริหำรงำนท้องถิ่นไทย 

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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Human Resource Management in Local Administration 
Organization 

3(3-0-6) 

         แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และ 
กฎหมายต่างๆ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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 การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 

Comparative Local Government 
3(3-0-6) 

         เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นของไทยกับประเทศต่างๆ ในด้านรูปแบบ โครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่ งบประมาณ การจัดท าบริการสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น         
         Comparison of Thai local government and other countries in context of structure, 
authority, budgeting, public service and the relation between central and local 
government 
 

2453409 การก าหนดยุทธศาสตร ์การพัฒนาท้องถิ่น                                         

Local Development Strategy Formulation 

3(3-0-6) 

          สถานการณ์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แนวคิด หลักการ และกระบวนการก าหนด

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น การก าหนด  ทิศทางการพัฒนาและก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา

ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่นตามการพัฒนากลุ่มจังหวัด และกลุ่มพ้ืนที่ในเขตองค์กรปกครอง

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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2453410 การวิเคร าะห์นโยบายท้องถิ่น  

Local Policy Analysis 

3(3-0-6) 

          บทบำทของท้องถิ่นในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนพัฒนำ ควำมหมำย  ขอบเขต   
วัตถุประสงค์และวิธีกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยทั้งนโยบำยระดับจุลภำค และมหำภำค หลัก
ทฤษฎีและแนวควำมคิดเก่ียวกับกำรวำงแผนพัฒนำ กำรพยำกรณ์กำรวำงแผนโครงกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิด

ควำมสมบรูณ์ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
          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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
Public Management Information System 

3(3-0-6) 

        ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบจัดท ารายงานส าหรับการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศส านักงานภาครัฐ  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 ภาคท่ัวไป 

Criminal Law 1 : General Principles 
3(3-0-6) 

        หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ต้ังแต่มาตรา 11-106 และภาค 
3 ลหุโทษ ต้ังแต่มาตรา 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 
Criminal Law 2 : Offences 

3(3-0-6) 

        หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ต้ังแต่มาตรา 107-366 
        General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section 
107-366 
 
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

Criminal Procedure 1 
3(3-0-6) 

        กระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
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 

Criminal Procedure 2 
3(3-0-6) 

        กระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
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 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

Law of Evidence 
3(3-0-6) 

        ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเก่ียวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่น าสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 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 

Knowledge Management in Public Sector 
3(3-0-6) 

        แนวคิด และ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ บทบาทของการจัดการความรู้ต่อองค์การ กระบวนการ
จัดการความรู้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ และกรณีศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ประสบ
ความส าเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการความรู้ 
        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 การบริหารงานภาครัฐจากการประยุกต์องค์ความรู้ตามศาสตร์

พระราชา 
Public Administration from Knowledge Application   
According to the King's Philosophy 

3(3-0-6) 

        พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน  
ค าสอนและองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานไว้  การศึกษาโครงการในพระราชด าริที่ เก่ียวกับด้าน
ทรัพยากรน้ า ด้านทรัพยากรดิน ด้านทรัพยากรป่าไม้ และด้านวิศวกรรม  หลักการของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ช่วยพัฒนาให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน การประยุกต์องค์ควา มรู้
จากศาสตร์พระราชาสู่การบริหารงานภาครัฐอย่างยั่งยืน  กรณีศึกษาภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบ
ความส าเร็จและมีความโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 
        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  
Public Administration in the ASEAN Community 

3(3-0-6) 

        พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน การเติบโต
และการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศประชาคมอาเซียน หลักการ
บริหารและการด าเนินงานของอาเซียน ตลอดจนการด าเนินนโยบายต่างประเทศ และ ความเก่ียวพันกับ
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศ 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 

Conflict Management in Organization 
3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้ง  สาเหตุของความขัดแย้ง ขั้นตอนในกระบวนการความ
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 

Life Planning and Career                                   
3(3-0-6) 

        แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนชีวิต เทคนิคและวิธีการวางแผนชีวิต การค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเอง   
ความคิดเพ่ือความส าเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท  การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการ
เป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพที่โดดเด่น 
        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 
Human Resource Development in Public Sector  

3(3-0-6) 

        ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักการและวิธีการด าเนินงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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 

Performance Evaluation 
3(3-0-6) 

        แนวคิด เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การก าหนด
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 การก าหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการน านโยบายไป

ปฏิบัติ 
Participatory Public Policy Formulation and Public Policy 
Implementation 

3(3-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ลักษณะ
และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบั ติ  
กรณีศึกษา การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของประเทศไทย 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 

Marketing in the Public Sector   
3(3-0-6) 

        แนวคิด และ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตลาดภาครัฐ การปรับปรุงผลการด าเนินการภาครัฐ การน า
เครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการจัดท าบริการสาธารณะ การจัดการกระบวนการทางการ
ตลาดส าหรับการบริการสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม  กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่ปร ะสบ
ความส าเร็จและมีความโดดเด่นในการตลาดภาครัฐ 
        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 

Urban Planning Management 
3(3-0-6) 

        ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการจัดการผังเมือง ปรัชญา แนวความคิดและหลักการ
จัดการผังเมือง การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเก่ียวกับการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์และการจัดการผัง เ มือง 
รูปแบบและแนวทางในการจัดการผังเมืองส าหรับพ้ืนที่ในเมืองและชนบท การจัดการผังเมืองโดยกา รมี
ส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้ที่ ดินและการจัดการผังเ มือง, 
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 ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหาร 
Leadership for Administrator 

3(3-0-6) 

          แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า ประเภทของภาวะผู้น า บทบาทของผู้น าในการบริหาร
และเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ความส าเร็จ คุณลักษณะส าคัญของผู้น าองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษา ผู้น าที่
ประสบความส าเร็จและมีความโดดเด่นในการน าประเทศหรือองค์การสู่ความส าเร็จ 
          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 นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง 

Innovation and Change Management 
3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง แหล่งที่มาของนวัตกรรม ประเภทและ
องค์ประกอบของนวัตกรรม วงจรนวัตกรรม นวัตกรรมเพ่ือสร้างความแตกต่างและความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ  การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่
ความส าเร็จด้วยนวัตกรรม 
        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  

Public Policy Evaluation 
3(3-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบการประเมินผลนโยบายสาธารณะ กระบวนการของการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ เกณฑ์การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ระเบียบวิธีที่ใช้ในการประเมินผลนโยบาย
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 ภาคท่ัวไป 
Criminal Law 1 : General Principles 

3(3-0-6) 

        หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ต้ังแต่มาตรา 11-106 และภาค 
3 ลหุโทษ ต้ังแต่มาตรา 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 
Criminal Law 2 : Offences 

3(3-0-6) 

        หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ต้ังแต่มาตรา 107-366 
        General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section 
107-366 
 
2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

Criminal Procedure 1 
3(3-0-6) 

        กระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
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 

Criminal Procedure 2 
3(3-0-6) 

        กระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
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 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

Law of Evidence 
3(3-0-6) 

        ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังและ
ไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเก่ียวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่น าสืบตามประมวล
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 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 

Preparation for Professional Experience 
1(60) 

        การจัดประสบการณ์จ าลองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน 
        Contrived simulation experience to related to organizational work in various 
organizations composed of government organizations, state enterprise, local 
administration organization, private organization 
 

2454802 เตรียมสหกิจศึกษา  
Preparation for Cooperative Education   

0(45) 

            แนวคิดและหลักการ  ของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับสหกิจศึกษา แนว
ทางการปฏิบัติเก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้และทักษะ
ส าหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ  ประกอบด้วย  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  องค์กร
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 
 
2454803  

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 
Field Experience 

5(450) 

        การเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ 
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 โดยนักศึกษามี
หน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ  การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้นาความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่ได้
ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจั ดท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  
             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 เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 256
6 

256
7 

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
1.นางสาวรตา อนุตตรังกูร 
อาจารย์ 
1-6099-00120-38-1 

ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 2558 
ร.บ. 2555 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 12 12 12 12 

2.นางสาวนันทิยา สัตยวาที 
อาจารย์ 
1-7298-00090-81-1 

ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 2558 
ร.บ. 2555 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 12 12 12 12 

3.นายกิตติพัฒน์ คงมะกล่ า 
อาจารย์ 
3-1805-00545-25-5 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 2548 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2546 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ 

12 12 12 12 12 

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 
1.นายสุบัณฑิต จันทร์สว่าง 
อาจารย์ 
1-4117-00019-10-9 

พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2561 
พธ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
 2552 
ร.บ. 2553 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 2550 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

12 12 12 12 12 

2.นางกาญจน์ชนิดาภา 
เมธีวรฉัตร 
อาจารย์ 
3-6401-00440-45-1 

พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2558 
พธ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2553 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 2546 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

     

3.นางสาวธนันท์ธร  
โสภณดิลก 
อาจารย์ 
1-6099-90055-83-4 

ร.ม. 2553 
น.บ. 2550 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 12 12 12 12 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1.นางพรรณอร วันทอง 
(พัฒนการค้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 
3-6099-00347-57-8 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
2550 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 256
6 

256
7 

2.ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์  
นาคพ่วง 
อาจารย์ 
1-6001-00099-02-8 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์    

12 12 12 12 12 

3.นายอดุลเดช  ถาวรชาติ 
อาจารย์ 
1-6009-00073-21-0 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์    

12 12 12 12 12 

 

 3.2.2 อำจำรย์ผู้สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 256
6 

256
7 

1.นางสาวคุณากร กรสิงห์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 
5-6011-00082-43-9 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ 

12 12 12 12 12 

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 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

12 12 12 12 12 

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

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 2548  
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 2544 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 256
6 

256
7 

5.นายไพศาล เครือแสง 
อาจารย์ 
3-3309-00281-29-6 

พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2558 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 2551 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย  
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์    

12 12 12 12 12 

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

ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  2556 
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  2540 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 2536 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

12 12 12 12 12 

7.นางสุวรรณา  
คุณดิลกณัฐวสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 
3-1023-00483-09-6 

ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนา) 2558 
รป.ม. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 2549 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์    
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์    

12 12 12 12 12 

8.นายณัฐชัย  นิ่มนวล 
อาจารย์ 
3-6004-00172-79-7 

รป.ด. (นโยบายสาธารณะ
และการจัการภาครัฐ) 
2561 
รป.ม. (การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่) 2553 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์    

12 12 12 12 12 

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

ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2559 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
2551 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 2547 

มหาวิทยาลัยบูรพา     
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์    

12 12 12 12 12 

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

รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) 
2556 
M.P.A (Public 
Administration ) 2539 
 พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 
2537 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
Mardras Christian 
College,  India  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

12 12 12 12 12 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นภาคบังคับ 
ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ความคาดหวังในการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา มีดังนี้  

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการทาง
รัฐศาสตร์ กฎหมาย ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้าสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
เป็นข้อก าหนดให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยเป็นรายกลุ่มโดยน าความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างเป็นหัวข้ อ

วิจัยในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ จัดท าเป็นเล่มการวิจัยและต้องมีรายงานฉบับสมบูรณ์ตา ม
รูปแบบการเขียนตามที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด และมีระยะเวลาในการปิดเล่มการวิจัยตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 1 เล่ม โดยเน้นเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 โดยมีกระบวนการในการสอบหัวข้อการวิจัย สอบเครื่องมือ และสอบปิดเล่ม
การวิจัย ตามล าดับ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเก่ียวกับประเด็นปัญหาทา ง
รัฐศาสตร์ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการน าเสนอและการสื่อสารได้ ซ่ึงปรากฏตามค าอธิ บาย
รายวิชาของวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 
5.5 การเตรียมการ 

1) มีการก าหนดชั่วโมงประชุมนักศึกษา 
2) มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจงานวิจัย 
3) มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยคอยให้ค าแนะน าโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ ที่

ปรึกษาตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาในการให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของ

นักศึกษา 
5) ก าหนดช่วงเวลาในการสอบวิจัยในแต่ละขั้นตอนเริ่มต้ังแต่การสอบหัวข้อวิจัยไป

จนถึงการสอบปิดเล่มงานวิจัย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการประเมินผลและกลไกการทวนสอบมาตรฐานงานวิจัย ประกอบด้วย 

1) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาท าการวิพากษ์

งานวิจัยในกระบวนการสอบปิดเล่มงานวิจัย 
3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการท างาน ผลงาน 

ที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทัศนคติที่ ดีงำ มและเข้ำใจ สั ง คม     
ยึดม่ันหลักคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิต

และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงม่ันคง 

ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้
นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรง

เวลำตลอดจนกำรแต่งกำยตำมระเบียบมหำวิทยำลัย 
นักศึกษำต้องมีควำมรับผิดชอบโดยในกำรท ำงำนกลุ่ม
ต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็ น

สมำชิกกลุ่ม มีควำมซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระท ำกำรทุจ ริต
ในกำ รสอบหรื อ คัดลอกผลงำ นของผู้ อ่ื น  เป็ น ต้น 

นอกจำกนี้อำจำรย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก เรื่ อ ง
คุณธรรมจริยธรรมในกำรสอน  ทุกรำยวิชำ รวมทั้งมีกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กำรยกย่อง

นักศึกษำที่ท ำดี ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2. มีควำ มรู้ คว ำ มเข้ ำ ใจ ในปรั ชญำ 
แนวคิด ทฤษฎีทำงด้ำนรัฐศำสตร์และ

ศำสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งสำมำรถ
เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี เข้ำ กับสภำพ
ควำมเป็นจริงทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับสำกลได้ 

ใช้กำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำง
ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้ในทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อม

จริง โดยเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำตลอดจนเนื้อหำสำระของ
รำยวิชำนั้นๆ นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำน-

กำรณ์จริงโดยกำรศึกษำดูงำนหรือเชิญผู้ เชี่ยวชำญที่มี
ประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิ เศษเฉพำะ เรื่ อ ง  

ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 

3. มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมและสอด-

คล้องกับสถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้อง 

เน้นกรณีศึกษำที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ 
กำรอภิปรำยกลุ่ม กำรให้นักศึกษำมีโอกำสปฏิบัติจริง 

และให้นักศึกษำท ำกำรค้นคว้ำอิสระระดับปริญญำตรี 

4. มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำสั งคม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 

เน้นให้นักศึกษำสำมำรถท ำงำนกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี        
มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

ปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงำน
ในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป และมีภำวะผู้น ำ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจคุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2) รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน ตระหนัก ซาบซ้ึง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมนานาชาติ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การสอนให้เกิดการรับรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายในคุณธรรมและจริยธรรม

ที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการตระหนักและตอบสนองของผู้เรี ยน

ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการเพ่ือการปลูกฝังค่านิยมต่อ

คุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถน าไปพัฒนาชีวิต 
4) การวิเคราะห์ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเ พ่ือ

ความเข้าใจในการน าไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข   
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) วัดและประเ มินผลจา กกา รสั งเกตกา รปฏิ บั ติตนตา มก าหนด ขอ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการสะท้อนกลับเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม 

3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะต่อประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงและจากกรณีศึกษา 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) รู้จักตนเอง ท้องถิ่น สังคมไทยและสังคมโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่า ง
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม และสามารถแสวงหา
แนวทางควบคุมและดูแลความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ 

2) มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรับตัวให้ด ารงอยู่ได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง ภายใต้สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้เกิดความรู้

และเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาตน 
2) การสร้างความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย-

ศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือการน าไปปรับและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด าเนินชีวิต 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินผลจากความรู้และความเข้าใจของผู้ เรียนในองค์ความรู้ทั้ ง

ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
2) วัดและประเมินผลจากความสา มารถในการน าองค์ควา มรู้ทั้ง ด้ า น

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง 
ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ 

2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาได้ และ
สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และแสวงหาเหตุผลได้ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอนด้วยวิธีการที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญอย่างหลากหลาย โดยการคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพ่ือ
เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนและสังคม 

2) สามารถคิด ประเมินค่า และตัดสินในการกระท าโดยอาศัยองค์ความรู้ทั้ ง
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์

ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการประเมินค่ารวมทั้งความคิด

สร้างสรรค์ในการน าองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มรวมทั้ง มี
จิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

2) รู้จักเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน เอง  
ประพฤติดีต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning Through 
Action) 

2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองาน
วิชาการ 

3) การคิด ให้ความเห็ น และการรับฟังควา มเห็น แบบสะท้ อน กลั บ 
(Reflective Thinking) 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภปิราย

ซักถาม 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานในการ

แก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
2) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ

แสวงหาความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลายโดยใช้สถานการณ์ ปัญหา  
กรณีศึกษา และสถานการณ์จริงในการเรียนรู้และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านกระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการและการน าไปใช้ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การวัดและประเมินผลความสามารถในการบูรณาการการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการและการน าไปใช้ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            

1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร            

0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ            
0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานราชการและเชิงธุรกิจ            
0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์            
0080104 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            

0080105 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ            

0080106 พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ            

0080107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน            -90- 
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            

0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล            
0020204 ชีวิตกับดนตรี            
0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต            
0030201 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย            

0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย            
0040203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสุขภาวะที่ดี            
0040206 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21            
0040207 สื่อบันเทิงเชิงพินิจ            

0050209 สันติปัญญาศึกษา            

-91- 



-92- 
 

 
 
 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            

0010304 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
0010306 การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพ่ือความยั่งยืน            
0010312 ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่            
0030301 มนุษย์กับสังคม            
0030305 ชีวิตกับการเงิน            
0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น            
0030310 การรู้เท่าทันสื่อ            
0040307 เศรษฐกิจเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

0060302 วัยใสใจสะอาด            

0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน            
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            

0010408 การพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์            

0030401 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน            
0040405 การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค            

0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ            
0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้            
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา            
0050403 การคิดเชิงระบบ            
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

0050404 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด            
0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่            
0070407 สื่อดิจิทัลเพ่ือการด ารงชีวิตสมัยใหม่            
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อ

ขัดแย้งได้ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในคุณค่าและศัก ด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานของผู้ อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 ด้านความรู้ 
4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา
ทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เข้า กับ
ศาสตร์อ่ืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน 
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2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการของสังคมและ
องค์การ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้ 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถ
เข้าใจแนวคิดเหล่านั้นได้ 

4) มีความรู้แนวกว้างในวิชาทางรัฐศา สตร์เพ่ือให้สา มารถเล็ง เห็น กา ร
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและองค์การ 

5) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ไ ด้
อย่างเหมาะสม 

4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุก ต์ ใช้

ในทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานหรือการฝึกอบรมต่าง ๆ 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกับองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
3) สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดจากการเรียนด้วยตนเอง 
4) สามารถน าความรู้ทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์ อ่ืนที่ เก่ียวข้องมา

ประยุกต์ใช้ในสังคม 
4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
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2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
4) การให้นักศึกษาท าการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี 

4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ควา มรู้

ที่ เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 
หลีกเลี่ยงค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ อีกทั้งมีการประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบั ติ
ของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

4.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยควา มสะดวกแก่ผู้ อ่ืน ในกา ร
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานไ ด้

เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น า 

4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม ใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน ชัดเจน 
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ า เป็นที่ มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื อ

การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม    
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
นี้จะท าในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
น าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภา พของนัก ศึกษาในชั้น เรียน มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหา ที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทา ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดและเหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) กลุ่มวิชาแกน 

2311113 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน  ●  ○  ●     ●   ○ ●     ●  

2313612 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ●  ○  ●     ●   ○ ●     ●  
2451101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ○ ● ● ○     ●     ●   ●  

2451102 การเมืองการปกครองไทย    ● ○ ●      ●     ●   ●  
2451103 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ ○  ○ ●  ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○  ●  

2451301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ●   ○  ○   ●   ●  ○  ●  ○  ●  

2452301 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ    ●   ●     ○  ●   ●   ●  
2452401 การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย  ○ ●   ●  ○      ●  ● ○   ● ○ 
2452501 ข้อบังคับทางการปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์    ●  ● ○    ●      ●   ●  
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2452502 ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ  ●  ●   ●    ●   ○  ● ○ ○  ●  

2453101 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์ ● ● ○   ● ○    ●   ○   ●   ●  
2453601 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ○ ●    ○ ○   ●    ●   ● ● ●   

2453901 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ○ ●   ●  ○ ○  ●  ●  ●   ●   ●  
2454901 สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์  ●  ○  ○ ●  ○   ● ○   ●    ●  

2461102 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย    ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ   ●  ○   ●    ●      ● ●    
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

    แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

2451104 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น   ○  ○ ● ●  ●    ● ○ ○   ●   ●  
2452101  กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง กับการเลือกตั้ง    ○ ● ●   ○   ●     ●   ●  

2452102 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    ●  ● ○       ●   ●   ●  
2453102 การสื่อสารทางการเมือง  ○   ● ● ○  ○     ●  ○ ●   ●  
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2453103 ประชาธิปไตยศึกษา    ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○   ●  ○  ○ ●   ●  

2453104 การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่    ○ ● ●   ○   ●     ●   ●  
2453105 โลกาภิวัตน์ทางการเมือง  ○  ○ ● ●  ○ ○   ●  ○   ●   ●  

2453106 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ●  ○ ● ● ○  ●   ○ ○ ●  ○ ●   ●  
2454101 นิเวศวิทยาการเมือง ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ●  

2454102 การเมืองว่าด้วยความเสมอภาค  ●  ○ ● ● ○  ○   ○ ○ ●   ●   ●  

    แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2451401 ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง ○ ● ●  ○ ● ●  ○   ● ○ ●  ● ○   ●  

2452402 เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น    ○ ● ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ○  ○ ● ○  ●  

2452403 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียน
โครงการ 

 ● ○   ● ○       ●  ●    ●  

2453401 การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครอง
ท้องถิ่น 

● ●    ● ●    ●   ○   ● ●    
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2453402 นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 

 ● ○   ● ○       ●  ●    ●  

2453403 การวัดและการจัดการผลการด าเนินงาน ●    ○ ● ●    ●    ●   ●    
2453404 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ● ○ ○   ● ● ○   ● ○ ○  ● ○ ○ ● ● ○  

2453405 การจัดการการคลังท้องถิ่น  ● ○   ●   ○   ● ○   ● ○ ●    
2454401 การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ●  

2454402 การบริหารส านักงานส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

● ● ● ●  ○ ●  ○  ● ● ● ●  ●  ●  ○ ○ 

    แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2451302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ●     ● ○    ○   ●   ● ●    

2452302 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ ○ ● ○   ● ○ ○   ● ● ○  ○ ● ○ ● ○ ○  
2452303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

●     ● ○    ○   ●   ● ●    
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2453301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ● ○ ○   ● ○ ○   ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○  

2453302 การบริหารการเงินการคลัง  ● ○   ●   ○   ● ○   ● ○ ●    
2453303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ○ ● ○   ● ● ○   ● ● ○  ○ ● ● ● ● ○  

2453304 การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบ
ราชการ 

●   ○  ○   ●  ○  ●   ●  ●    

2453305 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ ●     ● ○    ● ○   ●   ●    

2454301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○  ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
2454302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ●     ● ○    ● ○   ●   ●    
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

    แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
2452103 การเมืองการปกครองของประเทศมหาอ านาจ   ● ●  ● ●  ●  ○ ●    ●    ●  

2452104 การพัฒนาการเมือง    ○ ● ●   ○   ●     ●   ●  

2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ ● ○ ○   ● ○    ● ○   ● ○  ● ○   
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2453107 ชีวิตกับการเมือง ● ● ● ●  ○ ●  ●   ○ ○ ●   ●   ●  

2453108 การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ● ○   ●  
2453109 การเมืองกับอาเซียน ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○   ●  

2453110 การเขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์    ○ ● ● ○     ●     ●   ●  
2453111 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ●  ●  ● ●     ●      ●   ●  

2454103 ภูมิรัฐศาสตร์    ●     ●   ●     ●   ●  

2454104 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์    ○ ● ● ●  ○  ○ ● ● ○  ○ ● ○  ●  
2454105 การเมืองกับศาสนา    ○ ● ●   ●   ●     ●   ●  

2454106 วงศาวิทยาการเมืองไทย  ○  ○ ● ●  ○    ●     ●   ●  

2454107 สัญวิทยาการเมือง  ●   ● ● ○  ○     ●   ●   ●  
2454302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ●     ● ○    ● ○   ●   ●    

2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคท่ัวไป  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  
2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

    แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ ● ○ ○   ● ○    ● ○   ● ○  ● ○   

2452404 สี่แควศึกษา   ○  ●  ○   ●  ●   ○  ○ ●   ●  

2452405 การจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น ○  ●    ●   ○  ○ ●   ●    ●  
2453406 การบริหารงานท้องถิ่นไทย  ●  ○    ○ ●  ○   ●   ●   ●  

2453407 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

● ○ ○   ● ○ ○   ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○  

2453408 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  ●  ○    ○ ●  ○   ●   ● ○  ●  

2453409 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    ●   ●     ○  ●  ●    ●  

2453410การวิเคราะห์นโยบายท้องถิ่น ○   ●   ●     ○  ●  ●    ●  
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2454302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ●     ● ○    ● ○   ●   ●    

2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคท่ัวไป  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

    แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2452304 การจัดการความรู้ในภาครัฐ ●     ● ○    ●   ● ●  ○   ●  

2452305 การบริหารงานภาครัฐจากการประยุกต์องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 

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

2452306 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน ●  ○   ● ○    ●   ○  ●  ●    

2452307 การจัดการความขัดแย้งในองค์กร  ●  ○   ● ○   ○   ● ○  ●   ●  

2452308 การวางแผนชีวิตและอาชีพ ● ○ ○   ● ○    ● ○   ● ○  ● ○   
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2453306 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ● ○ ○   ● ○ ○   ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○  

2453307 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ●    ○ ● ●    ●    ●   ●    
2453308 การก าหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และการน านโยบายไปปฏิบัติ 

○ ● ○   ●  ○   ● ● ○  ○ ●  ●  ○  

2453309 การตลาดภาครัฐ ●    ○ ● ●    ● ○   ●   ● ○   
2453310 การจัดการผังเมือง ●    ○ ● ○    ●    ● ○  ● ○   

2453311 ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหาร  ●  ○  ○  ○ ●  ○   ●   ●   ●  

2453312 นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง  ● ○   ● ○       ●  ●    ●  
2453313 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ● ● ○   ● ● ○   ● ● ○  ● ○ ○ ● ● ○  

2461503 กฎหมายอาญา 1 ภาคท่ัวไป  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  
2462504 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2463604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

2463605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

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 

2463606 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  ○  ●  ●     ●   ○   ●   ●  

4) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2454801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  ○ ● ○  ○    ● ●   ○  ○ ● ●   ○ 

2454802 เตรียมสหกิจศึกษา  ○ ● ○  ○    ● ●   ○  ○ ● ●   ○ 

2454803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  ● ○ ○   ●   ●   ● ○  ● ● ● ○   

2454804 สหกิจศึกษา  ● ○ ○   ●   ●   ● ○  ● ● ● ○   

รวม ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
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6. ผลการคาดหวังเมื่อส้ินปีการศึกษา 
 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี 

1 1) มีความรู้พ้ืนฐานด้านรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย กฎหมาย 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี 

2 1) มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง  
2) มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสถาบันทางการเมืองการปกครอง  
3) เข้าใจถึงโครงสร้างของรัฐที่ก า กับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองการปกครอง

กับประชาชน ตลอดจนปัญหาของโครงสร้าง และแนวคิด/ทฤษฎีที่เสนอแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้าง 

3 1) มีความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองนอกโครงสร้างรัฐ การเมืองภาคประชาชน การเมือง
ท้องถิ่น และการสื่อสารทางการเมือง  
2) สามารถศึกษาเปรียบเทียบประเด็นทางการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ 
3) รู้และเข้าใจหลักปฏิบัติทางการปกครอง ต้ังแต่ระเบียบ/ข้อบังคับ จรรยาบรรณนัก
ปกครอง ไปจนถึงลักษณะงานทางปกครอง 

4 1) สามารถวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางการเมือง ตลอดจนข้อดี -ข้อด้อยของวิชา
รัฐศาสตร์ทั้งในแง่เนื้อหาและในแง่การน าไปประยุกต์ใช้จริง 
2) สามารถท าวิจัยในประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองได้ถูกต้องตามระเบียบวิธี และ
น าเสนอความรู้ใหม่ๆ จากการวิจัยดังกล่าว 
3) สามารถน าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท างานทางปกครอง ไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี 

1 1) มีความรู้พ้ืนฐานด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
ของไทย กฎหมาย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี 

2 1) มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการเมือง การปกครองท้องถิ่นไทย  
2) มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ  

3 1) มีความรู้พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น 
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2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมท้องถิ่น  การวัดและการจัดการผลการ
ด าเนินงาน 
การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และการจัดการการคลังท้องถิ่น 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม และภำวะควำมเป็นผู้น ำที่ก่อให้เกิดนักบริหำรงำนภำครัฐที่ดี 

4) มีพ้ืนฐำนทำงสถิติเพ่ือใช้ในกำรวิจัยสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
5) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย 

4 1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถิ่น และกำรบริหำร
ส ำนักงำนส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรหรือเสนอองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำน
รัฐประศำสนศำสตร์ ผ่ำนกระบวนกำรสัมมนำ 

3) มีองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วย งำน
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 

 
 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี 
1 1) มีความรู้ พ้ืนฐานด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครองของไทย 

กฎหมาย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี 

2 1) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ทักษำทำงภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร 
2) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อบังคับทำงกำรปกครองที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนภำครัฐ   

3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและกำรจัดกำรท้องถิ่นไทย 
4) สำมำรถอธิบำยถึง เทคนิคทำงกำรบริหำรงำนภำครัฐ แนวทำงกำรจัดองค์กำรและกำร
จัดกำรภำครัฐ ระเบียบปฏิบัติทำงรำชกำร และยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนภำครัฐจำกกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงศำสตร์
พระรำชำ 

3 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และภำวะควำมเป็นผู้น ำที่ก่อให้เกิดนักบริหำรงำนภำครัฐที่ดี 

2) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ กระบวนกำรของนโยบำย
สำธำรณะและกระบวนกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำน 
3) สำมำรถอธิบำยถึงแนวทำงในกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของ

ภำครัฐ 
4) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักของกำรวิเครำะห์โครงกำรและแนวทำงในกำรบริหำร

โครงกำรให้ประสบผลส ำเร็จ 
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5) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถอธิบำยถึงในกำรหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่

ถูกต้อง 
6) มีพ้ืนฐำนทำงสถิติเพ่ือใช้ในกำรวิจัยสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

7) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย 
4 1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรปฏิรูปภำครัฐ 
2) มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรหรือเสนอองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำน

รัฐประศำสนศำสตร์ ผ่ำนกระบวนกำรสัมมนำ 
3) มีองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วย งำน

ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 
 
7. สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 7.1 การสืบค้นและการใช้งาน 
  ระดับที่จ าเป็น 
 1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพ่ือจ ากัด
ผลลัพธ์ (เช่น การค้นหารูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ) 
 2) รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 3) รู้วิธีการจัดระบบ และแบ่งปันทรัพยากร (เช่น เครื่องมือ Bookmarking) และ
ตระหนักถึงประเด็นการคัดลอกผลงาน 
 ระดับสูง 
 1) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นขั้นสูงส าหรับระบบห้องสมุด และแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์
ได้อย่างช านาญ และติดตามข้อมูลออนไลน์ได้อย่างช านาญ และติดตามข้อมูลหรือทรัพยากรเฉพาะด้าน
ได้ เข้าใจข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิ์  ตระหนักถึงสิทธิรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ครีเอทีฟคอมมอนส์  (Creative 
Commons) และสามารถ (หรือรู้วิธี) เผยแพร่ และแบ่งปันสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 7.2 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ระดับที่จ าเป็น 
 1) สามารถผลิต (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เช่น กราฟิก คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง และการ
บันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น 
 2) สามารถเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและสามารถทดลองท าได้ 
  ระดับสูง 
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 1) สามารถผลิต (และได้ผลิต) ทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียเพ่ือวัตถุประสงค์ที่
หลากหลายรวมถึงการน าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก เสียง และวีดีโอ ฯลฯ รวมทั้งรู้แหล่งที่มา และ
ปรับแต่ง อาทิแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resource (OER) ) 
 2) มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือสร้างสรรค์และแก้ไขสื่อแบบปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ 
 7.3 เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 
 ระดับที่จ าเป็น 
 1) ตระหนักประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมทั้งการปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ 
ส่วนตน 
 2) ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น ซอฟแวร์ต้านไวรัส และการต้ังค่าความม่ันคง
ปลอดภัยบนอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 3) รู้จักสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับการป้องกันข้อมูล 
 4) ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ อ่ืน และในการมีปฏิสัมพัน ธ์ กับ     
คนอ่ืน ๆ ทางออนไลน์ 
 ระดับสูง 
 - 
 7.4 การสอนหรือการเรียนรู้ 
 ระดับที่จ าเป็น 
 1) สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้ 
 2) สามารถติดต้ังและใช้ซอฟแวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว
ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เพ่ือช่วยในการรวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบบันทึกข้อมูลในการใช้ งาน
ส่วนตัว 
 ระดับสูง 
 1) สามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างม่ันใจ ส าหรับเครื่องมือส าหรับอ้างอิง การ
ผลิตงานน าเสนอ การเชื่อมโยงและการแบ่งปันความคิด และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้และความเข้าใจเรื่องที่ศึกษา 
 7.5 เครื่องมือและเทคโนโลยี 
 ระดับที่จ าเป็น 
 1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างคุ้นเคย  และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้
พอสมควร 
 ระดับสูง 
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 1) สามารถติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ อาทิ กรีนเทคโนโลยี (Green 
Technology) เอนเนอจีเซฟวิ่ง (Energy Saving) และสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7.6 การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
 ระดับที่จ าเป็น 
 1) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายเพ่ือการสนทนาและท า งาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์  รวมถึงการแบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น  การประชุมทางไกล (video-
conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซ ต์  การสัมมนาผ่านเครื่องมือและช่ องทา ง ที่
หลากหลาย 
 ระดับสูง 
 - 
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ตารางแสดงการวิเคร าะห์ความสอดคล้องระหว่างร ายวิชาตามหมวดวิชาเฉพาะด้านกับสมรรถนะดิจิทัลส าหร ับค ุณวุฒ ิร ะดับปร ิญญาตร ี 
 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

1.การสืบค้นและ 

การใช้งาน 

 

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต 

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้ 

5.เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี 

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ  
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ      
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

 สูง 

1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 4 - 1 2 1 1 1 1 - 
0080101 ทักษะการใช้ 

ภาษาอังกฤษในยุค 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    

0080103 ทักษะการเรียน 
ภาษาอังกฤษผ่านส่ือ 
ออนไลน์ 

                    

0080102 ทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน 
ราชการและเชิงธุรกิจ 

                    

0020204 ชีวิตกับดนตรี                     
0040206 การรู้สารสนเทศใน 

ศตวรรษท่ี 21 

                    

0010306 การบูรณาการทาง 
การตลาดยุคใหม่เพ่ือ 
ความย่ังยืน  
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รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

1.การสืบค้นและ 

การใช้งาน 

 

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต 

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้ 

5.เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี 

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ  
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ      
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

 สูง 

1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 4 - 1 2 1 1 1 1 - 
0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมท้องถ่ิน 
                    

0030310 การรู้เท่าทันส่ือ                     
0040307 เศรษฐกิจเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

                    

0050309 เศรษฐกิจดิจิทัลและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

                    

0010408 การพัฒนาทักษะการ
ด าเนินชีวิตด้วยกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ 

                    

0030401 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

                    

0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ 

                    

0050402 การคิดและการแก้ปัญหา                     

-115- 



-116- 
 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

1.การสืบค้นและ 

การใช้งาน 

 

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต 

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้ 

5.เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี 

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ  
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ      
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

 สูง 

1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 4 - 1 2 1 1 1 1 - 
0070401 เทคโนโลยีการจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
                    

0070407 ส่ือดิจิทัลเพ่ือการ
ด ารงชีวิตสมัยใหม่ 

                    

4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ ●    ●     ●     ●  ●  ●  
2452401 กา รจั ดกา รปก ค ร อ ง

ท้องถ่ินไทย 
●                    

2454402 การบริหารส านักงาน
ส า ห รั บ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

●                  ●  

2454301 การจัดการเชิงกลยุ ทธ์
ภาครัฐ 

●                    

2452305 การบริหารงานภาครัฐ
จากการประยุกต์องค์

●                    
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รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

1.การสืบค้นและ 

การใช้งาน 

 

2.การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

3.เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต 

4.การสอนหรือ
การเรียนรู้ 

5.เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี 

6.การ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ  
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ   
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ      
สูง 

ระดับท่ี 

จ าเป็น 

ระดับ 

 สูง 

1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 4 - 1 2 1 1 1 1 - 

ควา มรู้ ตา มศา สต ร์
พระราชา 

2454801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 

                ●  ●  

2454802  เตรียมสหกิจศึกษา                 ●  ●  
2454803   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางรัฐศาสตร์ 
                ●  ●  

2454804  สหกิจศึกษา                 ●  ●  

 
 
 
 
 
 
 

-117- 



-118- 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ ์ในการประเมินผลนักศ ึกษา 
 

1. กฎระเบียบหร ือหลักเกณฑ ์ในการ ให้ร ะดับคะแนน  (เกรด) 
 กำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วย

กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำร
ประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิ์ของนักศ ึกษา 
 สถำบันกำรศึกษำก ำหนดระบบกำรทวนสอบเพ่ือยืนยันว่ำผู้ส ำ เร็จกำรศึกษำทุกคนมีผลกำร

เรียนรู้อย่ำงน้อยตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้ 
 2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะที่นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำให้ด ำเนินกำรโดยแต่งต้ังคณะกรรมกำรทวนสอบจำกสำขำวิชำ/
คณะ ท ำกำรพิจำรณำกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ. 3) หรือ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ (มคอ.4) กำรทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภำพภำย ใน 

เพ่ือใช้ในกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ มีกำรประเมินกำรสอนของผู้สอนโดย
นักศึกษำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 

 กำรก ำหนดวิธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือ
น ำมำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตรอำจ

ใช้กำรประเมินจำกตัวอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
1) ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตโดยประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน

ด้ำนของระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมม่ันใจของบัณฑิตในกำร

ประกอบอำชีพ 
2) กำรทวนสอบจำกผู้ประกอบกำร เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจในบัณฑิตที่ จ บ

กำรศึกษำ และเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ 
 
3. เกณฑ ์การส าเร ็จการศ ึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษำที่มีสิทธ์ิได้รับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 1) มีควำมประพฤติดี 

 2) สอบได้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตร รวมทั้งรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 3) ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
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 4) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา  
 5) มีสภำพเป็นนักศึกษำ ไม่เกิน 16 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกัน  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การ เตร ียมการส าหร ับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ทั้งคุณวุฒิสูงสุดและคุณวุ ฒิ
ระดับถัดลงมำ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

 1.2 มีกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับบทบำท ควำมรับผิดชอบ ต่อ
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในรำยวิชำ ชี้แจงปรัชญำ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของหลักสูตร  
 1.3 อบรมเทคนิควิธีกำรสอน กำรใช้สื่อ กำรวัดและประเมินผล กำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรวิจัย

เพ่ือพัฒนำกำรสอน กำรจัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำและแผนกำรสอนให้แก่อำจำรย์ใหม่ 
 1.4 ก ำหนดให้มีอำจำรย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 

 
2. การพัฒนาความร ู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลแก่
อำจำรย์ 

2.1.2 จัดกำรศึกษำดูงำน ประชุม อบรม และสัมมนำ เพ่ือพัฒนำทักษะจัดกำรเรี ยน
กำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

2.1.3 จัดกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนกำร

สอน กำรวัดและประเมินผล อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืน ๆ  

2.2.1 สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำวิชำชีพร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตภำคเหนือ 
2.2.2 กำรจัดท ำเว็บไซต์ เอกสำรเผยแพร่ และกำรพัฒนำควำมรู้ 
2.2.3 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืน ๆ เช่น กำรวิจัย กำรท ำผลงำนทำง

วิชำกำร กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรศึกษำต่อ และกำรอบรมระยะสั้น  
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หมวดที่ 7 การประกันค ุณภาพหลักสูตร  
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรเพ่ือก ำกับมำตรฐำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558 และ

แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2558 จึงได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
และแนวทำงดังกล่ำว คือ 
 1.1 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) จัดให้มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจ ำนวน 9 คน โดยแยกเป็นแขนงวิชำละ 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ และ
เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม

หลักสูตร โดยควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย และเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพ่ือ
รับทรำบ 
 1.2 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) จัดให้มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ     ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

 1.3 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) จัดให้มีกำรปรับปรุงหลักสู ตร
ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ไม่เกิน 5 ปี และในครั้งต่อไปก ำหนดเวลำในกำรปรับปรุงหลักสูตรไว้ในปี 
พ.ศ. 2567  

 
2. บัณฑ ิต 

 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ในกำรประเมินคุณภำพบัณฑิ ตจะ
พิจำรณำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thailand Qualifications Framework 

for Higher Education : TQF) ซ่ึงได้ก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้
ใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้  

3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำน
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ประเมินคุณภำพบัณฑิ ต 
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต โดยจ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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 2.2 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ใช้แบบสอบถำมกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือหำร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ

หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี โดยพิจำรณำจำกบัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสู ตร
ที่ได้งำนท ำ หรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เทียบกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ โดยจ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจต้องไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
3. นักศ ึกษา 

3.1 กำรรับนักศึกษำ  
ใช้ระบบกำรรับนักศึกษำและเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 กำรรับนักศึกษำมีกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ใน
หลำยรูปแบบ เช่น โครงกำรรับนักศึกษำโควตำพิเศษ 

3.12 กำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำศึกษำต่อ มีกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน และหลักสูตรในรูปแบบคณะกรรมกำร ซ่ึงได้รับกำรแต่งต้ังจำกมหำวิทยำลัย มีกำรก ำหนด
วิธีกำรและรูปแบบกำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำต่อตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สอบสัมภำษณ์ 
2) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อ 

  3.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

   1) สอบวัดควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ 
   2) อบรมควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ 

   3) สอบวัดควำมรู้ทำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  
โดยกำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรแก่นักศึกษำ และกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ

นักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
3.2.1 กำรควบคุมระบบกำรดูแล กำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และแนะแนว        แก่

นักศึกษำในระดับปริญญำตรี เช่น  
1) กำรแต่งต้ังอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะพิจำรณำจำกอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยก ำหนดอัตรำส่วนนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำจำกสัดส่วนของ      ค่ำ 

FTES ของนักศึกษำต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 20 : 1 
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2) อำจำรย์ที่ปรึกษำมีคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรให้
ค ำปรึกษำและมีฐำนข้อมูลนักศึกษำแต่ละคน ตลอดทั้งมีตำรำงก ำหนดเวลำส ำหรับเข้ำพบอำจำรย์      

แต่ละท่ำนและกำรให้ค ำปรึกษำ และมีช่องทำงให้ค ำปรึกษำที่หลำกหลำยเพ่ือควำมสะดวกของนักศึกษำ  
3) มหำวิทยำลัยก ำหนดตำรำงชั่วโมง Homeroom ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและ

นักศึกษำทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. และเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำตำมเวลำและ

โอกำสที่เหมำะสม 
4) มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรให้ค ำปรึกษำของ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงทุกรอบปีกำรศึกษำ 

3.2.2 กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ   ที่ 
21 โดยหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) สำขำวิชำรัฐศำสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เช่น 
1) กิจกรรมสร้ำงเสริมทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรมของนักรัฐศำสตร์ใน

ศตวรรษที่ 21 

2) กิจกรรมเสริมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับนักรัฐศำสตร์ในยุค 4.0 
3) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยด้ำนรัฐศำสตร์ 

4) กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเป็นนักรัฐศำสตร์มืออำชีพ 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษำ  
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษำ เช่น กำรคงอยู่ของนักศึกษำ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจ และผล

กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ โดยมีกระบวนกำรในกำรจัดเก็บผลกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้  
3.3.1 มีกำรส ำรวจจ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ในแต่ละปีกำรศึกษำ บันทึกเหตุผลของกำร

ไม่ศึกษำต่อ หรือออกจำกกำรศึกษำ 
3.3.2 มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำที่จบ

กำรศึกษำในแต่ละปี 

3.3.3 มีกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร รวมถึง
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

3.3.4 มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

 มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ดังนี้ 
4.1 ระบบกำรรับอำจำรย์และแต่งต้ังอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกันก ำหนดคุณสมบัติอำจำ รย์
ประจ ำหลักสูตร โดยคุณวุฒิต้องไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโททำงรัฐศำสตรมหำบัณฑิต หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์ 

โดยมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยและกำรสอนในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ มีวิธีกำรรับและแต่งต้ังอำจำ รย์
ประจ ำหลักสูตร ดังนี้ 

4.1.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจำร ณำ

แผนอัตรำก ำลังของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซ่ึงพิจำรณำจำกอัตรำอำจำรย์ที่ มีอยู่ จ ำนวนผู้เกษียณ
รำชกำรในแต่ละปี และวิเครำะห์ร่วมกับแผนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

4.1.2 มหำวิทยำลัยแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก พร้อมออกข้อสอบตำมระเบียบ

ของมหำวิทยำลัยและมีเกณฑ์กำรตัดสินที่ชัดเจน 
4.1.3 ด ำเนินกำรคัดเลือกอำจำรย์ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 

4.1.4 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรำยชื่อเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรตำมกระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

4.1.5 ปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ เรื่องกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำ ติ 

กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หน้ำที่และจรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพของอำจำรย์ และแต่งต้ังอำจำรย์พ่ีเลี้ยงให้ค ำแนะน ำในกำรท ำงำนและกำรปรับตัว 

4.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
4.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจำรณำแผนอัตรำก ำลังอย่ำงสม่ ำเสมอ ที่

แสดงถึงอัตรำก ำลังและคุณวุฒิที่มีอยู่ อัตรำก ำลังที่ลำศึกษำ จ ำนวนผู้เกษียณและปีที่เกษียณ อัตรำก ำลัง

ที่ต้องกำรทดแทนอัตรำที่เกษียณ  
4.2.2 รำยงำนแผนกำรบริหำรอำจำรย์ให้คณะทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 4.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
4.3.1 ส่งเสริมให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้  สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่องแก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
4.3.2 สนับสนุนให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร โดยกำรศึกษำ

ต่อ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนทำงวิชำกำรในแหล่งศึกษำดูงำนต่ำง ๆ กำรเข้ำร่วมประชุมและ
น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

4.3.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์ท ำวิจัยโดยกำรน ำเสนอหัวข้อวิจัยที่น่ำสนใจ เพ่ือรับทุน

สนับสนุนจำกคณะหรือสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่ ำในระดับปริญญำตรีที่ เก่ียวข้องกับภำระงำนที่

รับผิดชอบ และควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ คอมพิวเตอร์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
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5. หลักสูตร  การ เร ียนการสอน การประเมินผู้สอน  
5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ได้พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีภำยในประเทศ มีกำร
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระ ดับ

ปริญญำตรี พ.ศ.2558 และยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่ มีคุณสมบัติตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมอัตลั กษณ์ของมหำวิทยำลัย โดย
อำศัยข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5.2 กำรวำงระบบผู้สอน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5.2.1 กำรก ำกับระบบกำรจัดผู้สอน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรจัดผู้สอนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในรำยวิชำที่สอน หำกรำยวิชำใดที่ต้องกำรผู้ มีประสบกำร ณ์
มำสอน จะใช้วิธีกำรเชิญมำเป็นอำจำรย์พิเศษเฉพำะรำยวิชำ 

5.2.2 กำรก ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์พิเศษ จัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 ในทุกรำยวิชำที่ปรำกฏตำมแผนกำรเรียน 
โดยอำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำน ำผลกำรประเมินกำรสอนของนักศึกษำที่ปรำกฏใน มคอ.5 และ มคอ.6 มำ

ร่วมกับผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และผลกำรทวนสอบมำใช้ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ด้วย ทั้งนี้ 
ต้องด ำเนินกำรจัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภำคเรียน พร้อมทั้งต้องมีกำรด ำเนินกำร
ประเมินผลตำมที่ก ำหนดให้ครบถ้วน และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้น ๆ เพ่ือ

น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนต่อไปที่เปิดท ำกำรสอน 
5.3 กำรประเมินผู้เรียน 

มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ผู้ เรียนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำตำมแผนที่
ก ำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรำยวิชำในหลักสูตร พร้อมทั้งชี้แจงข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนทั้งเกณฑ์
ประเมินและผลกำรประเมินประกอบกำรรำยงำนใน มคอ.5 และ มคอ.6 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ กำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้ผลตอบสนองต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนโดยครบถ้วน ผลกำรเรียนรู้  
ปัญหำ อุปสรรค และกำรแก้ไขได้จัดท ำรำยงำนสรุปใน มคอ.7 พร้อมหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
มีกำรจัดท ำผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร จำกร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ กำร

ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ปรำกฏในหลักสูตร ที่หลักสูตร

ด ำเนินกำรได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ใน
แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. สิ่งสนับสนุนการ เร ียนร ู้ 
 มีควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร และควำมพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ื อ
ต่อกำรเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบกำร
ด ำเนินงำนของสำขำวิชำ/คณะ/สถำบัน/มหำวิทยำลัย มีกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสู ตร 

เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ และมี
กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำที่มีต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

 
7. ตัวบ่งช ี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ซ่ึงต้องมีผลด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยติดต่อ กัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และมีจ ำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งช ี้และเป้าหมาย 
ปีการศ ึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวน

กำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีร ำ ยละ เ อียดของหลั กสูตร ตำมแบบ มคอ . 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ พ.ศ.2552 

X X X X X 

3. มีรำยละเอียดของรำยวิ ชำ และรำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบ

ทุกรำยวิชำ 

X X X X X 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม 

ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

 

X X X X X 
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ตัวบ่งช ี้และเป้าหมาย 
ปีการศ ึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

X X X X X 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตร ฐำน
ผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อย

ร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

X X X X X 

7. มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์
กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  จำกผลกำร

ประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- X X X X 

8. อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศ หรือ
ได้รับค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

X X X X X 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง

วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) 
ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิต

ใหม่ที่ มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0  

- - - X X 

12. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิ ตให ม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X 

รวมตัวบง่ช ี ้(ข้อ) ในแตล่ะปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช ี้บงัคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช ี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

หมายเหตุ: X หมำยถึง มีกำรด ำเนินกำรครบถ้วนตำมตัวบ่งชี้ 
เกณฑ ์การประเมิน: หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินดังนี้  

คือ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย และมีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ มีผล
กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนตัวบ่งชี้

บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปร ับปร ุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน  
 1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน 
 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรยึดถือในนโยบำยควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึ ด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ
คณำจำรย์ผู้สอนจึงได้ก ำหนดกลยุทธ์และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่มีควำมเป็นเลิศตลอดเวลำ ดังนั้น ในกำร

ประเมินกลยุทธ์กำรสอนจึงมุ่งเน้นประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
  1) คุณภำพของหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร 

  2) องค์ประกอบเชิงสนับสนุนของมหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ กำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพของนักศึกษำ เช่น สภำพแวดล้อมและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทรัพยำกรกำรศึกษำ 
บรรยำกำศของมหำวิทยำลัย กำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับนักศึกษำ นักศึกษำกับ

คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นต้น 
  3) คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลหลักสูตร รำยวิชำ และกำรสอน 

  4) กำรประเมินรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
  5) กำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ 
  6) แบบรำยงำนผลกำรสอนของอำจำรย์ 

  7) กำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลแก่คณำจำรย์ 
 ข้อมูลและหลักฐำนกำรประเมินกลยุทธ์กำรสอนต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ถือเป็นกรอบมำตรฐำนกำ ร

ประเมินคุณภำพกำรสอน และจะต้องเก็บรวบรวมเป็นเอกสำรหลักฐำนในทุกภำคเรียนและทุกปี
กำรศึกษำ เพ่ือกำรทบทวน ตรวจสอบ และด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพต่อไป 
 1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน 

 นักศึกษำท ำกำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้กลยุทธ์กำรสอนรำยวิชำที่ได้วำงแผนไว้ ใน
รำยกำรประเมิน ดังต่อไปนี้ 

  1) เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
  2) ควำมรอบรู้และควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำของรำยวิชำ 
  3) ทักษะกำรสอนและกำรถ่ำยทอดในฐำนะครูมืออำชีพของผู้สอน 

  4) บุคลิกภำพของผู้สอนในกำรสอน 
  5) ควำมใส่ใจของผู้สอนที่มีต่อนักศึกษำและกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
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6) กำรปฏิสัมพันธ์ของผู้สอน ควำมมุ่งม่ันต้ังใจในกำรสอน และวิธีกำรประเมินผลที่
เหมำะสม 

7) ควำมสำมำรถของผู้สอนในกำรสื่อสำรถึงวัตถุประสงค์กำรประเมินผล ข้อจ ำกัดต่ำง 
ๆ และมำตรฐำนคะแนน 

8) จุดเน้นส ำคัญที่ผู้สอนใช้ในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำได้บรรลุผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้ 

9) ควำมสัมพันธ์ของหลักสูตรกับเนื้อหำรำยวิชำที่ต่อเนื่อง 
10) ควำมมุ่งม่ันของผู้สอนต่อกำรปรับปรุงกำรสอนแต่ละครั้งอย่ำงต่อเนื่อง 
11) กำรผสมผสำนกำรสอน หรือกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต 

ให้แก่นักศึกษำเม่ือมีโอกำส 
12) กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขของ

นักศึกษำ 
 ข้อมูลจำกกำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนบริหำรกำรสอนจะรวบรวมไว้เป็นข้อ มูล 
เพ่ือกำรทบทวน ประเมินผล และกำรจัดท ำข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคเรียน 

และทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งอำจำรย์ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐำนกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนไว้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
2. การประเมินหลักสูตร ในภาพรวม 
 กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวมสำมำรถด ำเนินกำรประเมินได้ เม่ือนักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำ

ตำมเกณฑ์หลักสูตร เป็นช่วงเวลำของกำรทบทวนและประเมินหลักสูตรเพ่ือตัดสินว่ำหลักสูตรมีควำ ม
เหมำะสม ทันสมัย และสนองตอบหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 4 กลุ่มหลัก คือ  

 2.1 นักศึกษำ 
 2.2 คณำจำรย์ผู้สอนและคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมกำรประเมินจำกภำยนอก 

 2.4 ผู้ใช้บัณฑิต 
 โดยกำรน ำผลกำรประเมินในแต่ละครั้งมำพิจำรณำเพ่ือหำจุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตร รำยวิชำ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล ตลอดจนควำมพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิ ต 
เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำน เพ่ือใช้ในกำรทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำ ม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรที่ระบุ ไว้

ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงน้อย 3 คน ที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกมหำวิทยำ ลัย 
โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  
 เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีกำรด ำเนินกำรครบ 5 ข้อแรก มีกำรด ำเนินกำรครบ 8 ข้อแรก มีกำรด ำเนินกำรครบทุกข้อ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มีนโยบำยที่ก ำหนดให้หลักสูตรมีกำรพัฒนำให้ทันสมัย โดย

แสดงกำรปรับปรุงตัวบ่งชี้ ด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อยทุก 3 ปี และมี
กำรประเมินเพ่ือพัฒนำหลักสูตรอย่ำงน้อยต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปร ับปร ุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ ์การสอน  
 ให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรพิจำรณำทบทวนผลกำรประเมิน ซ่ึงได้ด ำเนินกำรมำทั้ง

กำรประเมินรำยวิชำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ กำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่
ก ำหนดของนักศึกษำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทบทวนผลกำรประเมินจะท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ และ

ประเมินผลร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและคณำจำรย์ผู้สอนเพ่ือพัฒนำปรับปรุง 
 4.1 รำยวิชำ ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงย่อย 
 4.2 หลักสูตรจะปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้ และ

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและสังคม 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับ และระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง  

      - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี  
พ.ศ.2550 

 -  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

      - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 
 

 



 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 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 “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

  ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภทคือ 

  (๑) นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวัน เวลาทําการปกติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษา
ภาคปกติ 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 

ความมุ่งหมาย 

  ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุง่หมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ มุ่งผลิต
บัณฑิตที่สนองความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



  

 

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งใหเ้ป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ ๗ ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุความมุง่หมายตามข้อ ๖ ให้กําหนดยุทธศาสตร์ใน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  (๒) พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรูต้ลอดชีวิตให้แก่ท้องถิ่น 

  (๓) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น 

หมวด ๒ 

ระบบการศึกษา 

  ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

  (๑) หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  (๒) หลักสูตรปริญญาตร ี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลอืกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือหลักเกณฑ์วิธีการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ใช้ระบบทวิภาค ใน ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ 
กรณีเปิดภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตใน
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

  ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ข้อ ๑๑ การคดิหน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 



  (๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  (๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

  ข้อ ๑๒ จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

  (๑) หลักสูตรปริญญาตร ี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

  (๒) หลักสูตรปริญญาตร ี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 

  (๓) หลักสูตรปริญญาตร ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

  (๔) หลักสูตรปริญญาตร ี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 

  หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรนีั้น ๆ โดยครบถ้วน และใหร้ะบุคําว่า “ต่อเนื่อง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

  ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

  ข้อ ๑๓ การลาพักการศึกษาและการกลับเขา้ศึกษา 

  (๑) นักศึกษาทีม่ีเหตุจําเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได้ เมื่อได้
ศึกษาในมหาวทิยาลัยแล้วอยา่งน้อย ๑ ภาคการศึกษา โดยย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกําหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาอาจขอลาพัก
การศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ 



  

 

   (ก) นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคําสั่งแพทย ์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่ทาง
ราชการรับรอง 

   (ข) นักศึกษามเีหตุจําเป็นสุดวิสัย และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย 

  (๒) นักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 

  (๓) นักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเข้าศึกษา
ใหม่จะต้องยื่นคําร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
มิฉะนั้นจะไม่มสีิทธิลงทะเบียน รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็น
กรณีพิเศษ 

  ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคนืสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที ่๘ ที่ ๑๐ และที ่๑๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลกัสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

   (ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษา ในกรณทีี่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ 
๘ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลกัสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ 
ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๔(๒) และ ๓๔(๓) ในการ
เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   (จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 

   (ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๔) 

   (ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๒๒ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓ 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 



   (ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๓ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที ่๖ ที่ ๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลกัสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

   (ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษา ในกรณทีี่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ 
๘ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลกัสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ 
ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ใน
การเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   (จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 

   (ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๔) 

   (ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามข้อ ๒๒ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓ 

  (๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ จะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อเป็น
กรณีตาม ขอ้ ๑๔ (๑) (ช) และข้อ ๑๔ (๒) (ช) โดยต้องยื่นคําร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามข้อ ๒๒ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา
พักการศึกษาตามข้อ ๑๓ 

  ข้อ ๑๕ การขอเข้าศึกษาปริญญาทีส่องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 

  (๒) การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเข้า
ศึกษาและอธิการบดี 

  (๓) การเทียบโอนและการรับโอนผลการเรียนรายวิชา 

   (ก) รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนผลการเรียนรายวิชา โดยให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 



  

 

   (ข) นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและการรับ
โอนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน 

   (ค) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะโดยมีหลักเกณฑต์ามประกาศมหาวิทยาลัย 

   (ง) การสําเร็จการศึกษาของปริญญาทีส่อง อาจสําเร็จการศึกษาได้ก่อนตาม
เกณฑ์ปกติของการสําเร็จการศึกษา 

  ข้อ ๑๖ การศกึษาสองปริญญาพร้อมกัน 

  (๑) นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจศึกษาสองปรญิญาพร้อมกันได้ โดยผู้สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร แต่จะศึกษาสองปริญญาควบได้เฉพาะหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นหลักสูตรควบเท่านั้น 

  (๒) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วน ตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว้
ในแต่ละหลกัสตูร กรณีทีร่ายวิชาใช้ร่วมกันให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเหล่านั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง 

  (๓) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้
เป็นไปตามข้อ ๑๒ และข้อ ๓๔ 

หมวด ๓ 

หลักสูตร 

  ข้อ ๑๗ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 

  ข้อ ๑๘ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง
ขวาง มีโลกทศัน์ที่ กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคดิอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุม สาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย 
กว่า ๓๐ หน่วยกิต 

  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปรญิญาตร ี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นราย
วิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่
อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 



  ข้อ ๑๙ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมดังนี้ 

  (๑) หลักสูตรปริญญาตร ี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ 
หน่วยกิต 

  (๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
๑๑๔ หน่วยกิต 

  (๓) หลักสูตรปริญญาตร ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 

  (๔) หลักสูตรปริญญาตร ี (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 วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ปิดทําการสอน โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชาต่าง ๆ และมจีํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย 
กว่า ๖ หน่วยกิต 

  ข้อ ๒๑ การจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ซึ่งมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และใน
จํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า ๑ หลกัสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
ได้ประจําอยู่แล้วจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร 

หมวด ๔ 

การลงทะเบียนรายวชิา 

  ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนรายวิชา 

  (๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 



  

 

  อนึ่ง นักศกึษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาํเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

  (๒) นักศึกษาทีไ่ม่มาลงทะเบียนตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไม่มสีิทธ์ิ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

  (๓) จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิต มีดังนี้ 

   (ก) นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนไม่เกิน ๒๒ หนว่ยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

   (ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

   กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น ในการลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวน
หน่วยกิต แตกต่างไปจากที่กําหนด ให้จัดทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๒๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตร ี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
รายวิชาครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเ้รียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหจ้ัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลยัและไม่เสียสิทธ์ิในการได้รบัเกียรตินิยม 

  ข้อ ๒๔ การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ว่าด้วยการนั้น ๆ 

  ข้อ ๒๕ การขอถอนและขอเพิ่มรายวิชา 

  (๑) การขอถอนรายวิชาให้กระทําก่อนการสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

  (๒) การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทําภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
แรกของ ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามข้อ ๒๒ 

  ข้อ ๒๖ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นกัศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน 
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 ให้ถอืว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
และถ้าได้ผลการประเมินตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๒) ระบบไมม่คี่าระดับคะแนน ให้ใชส้ัญลักษณ์ดังนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมายของผลการเรียน 

PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผ่าน 

F (Fail) ไม่ผ่าน 

  ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ได้ผลการเรยีน F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

  ข้อ ๒๙ สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมายดังนี้ 



  

 

  (๑) Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 

  (๒) W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 

   (ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องกระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ 
สัปดาห์ 

   (ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

  (๓) I (Incomplete) ใช้สําหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน 
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ตามกรณีดังต่อไปน้ี 

   (ก) กรณีที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณากําหนดระยะเวลาทํางานของนักศึกษา หากยังทํางานไม่สมบูรณ์ตามกําหนดระยะเวลา ให้
พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้วและให้ดําเนินการส่งผลการเรียน ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป 

   (ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษาดําเนินการยื่นคํา
ร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วให้
ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น และให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณี
นักศึกษาไม่มาย่ืนคําร้องขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ผลการเรียนเปน็ “E” 

  ข้อ ๓๐ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ยกเว้นการเรียนให้ได้ผลการเรียนเป็น “P” 

  ข้อ ๓๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” 
ไม่นําหน่วยกิต มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

  (๑) กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นบัรวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช้เป็น
ตัวหารด้วย 

  (๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น 



  ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นักศึกษาได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 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) พ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 

หมวด ๖ 

การสําเร็จการศึกษา 

  ข้อ ๓๔ การสําเร็จการศึกษา ผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) มีความประพฤติดี 

  (๒) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

  (๔) หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๕) หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๖) หลักสูตรปริญญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ 

  (๗) หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๘) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกนิ ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไมน่้อยกว่า ๖ ปี 



  

 

  กรณีที่นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๓๕ ผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสตูรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศกึษา
ครบตามหลักสตูร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปรญิญาตรี 
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศกึษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  (๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

  (๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน 

  (๔) ไม่เป็นผู้ทีศ่ึกษาในปริญญาที่สอง 

  (๕) กําหนดเวลาการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสตูร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสตูร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี 
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับหลกัสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตรไมน่้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกําหนด แต่ไม่เกินจํานวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศกึษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด ๗ 

การประกนัคณุภาพการศึกษา 

  ข้อ ๓๖ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุ้กหลักสตูรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ 
ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

  ขอ้ ๓๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีต้อง
กําหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรให้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ 
ประเด็น คือ 



  (๑) การบริหารหลักสูตร 

  (๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

  (๓) การสนับสนุนและการใหค้ําแนะนํานักศึกษา 

  (๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  ข้อ ๓๘ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้
ดําเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การ
วางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการที่
หลากหลาย การใช้สือ่การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  สําหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใด
เห็นสมควรใหดํ้าเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในวรรคแรก ให้เสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยบังคับใช้ต่อไป 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๓๙ สําหรบันักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก่อน
ระเบียบนี้ประกาศใช้ ใหใ้ช้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสตูรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธ์ุ 

(ศิร ิทิวะพันธ์ุ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์



 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนปุริญญาและระดับปรญิญาตรี 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 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตร”ี หมายความว่า การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “การประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีที่ดําเนนิการในวัน เวลาทําการปกติ 

  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ 

  “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ ๕ ให้มหาวทิยาลัยจัดให้มรีะบบการประเมินผลการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งด้านความรู้ คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านทักษะ



  

 

กระบวนการโดยต้องมีทั้งการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษา และการวดัและประเมินผลปลาย
ภาคการศึกษา รายละเอียดการดําเนินการ กรอบการประเมินและสัดส่วนของคะแนนระหว่างภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
วิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  ข้อ ๖ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา และจะมีสิทธ์ิขอเข้ารับ
การประเมินผลปลายภาคการศึกษาได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  (๑) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด 

  (๒) กรณีที่มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสอบ 

  ข้อ ๗ นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ จะไม่มสีิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา 

  (๑) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
และคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) พิจารณาไม่ให้มสีิทธ์ิสอบ 

  (๒) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

  ข้อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการประเมินผลปลายภาคการศึกษา แต่ไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินผลเนือ่งจากเหตุจําเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอรับการประเมินผล
ในรายวิชาที่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลต่อฝา่ยทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา ถัดไป โดยใหค้ณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณา 

  กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ได้ ให้นักศึกษาผู้นั้นไปพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้ารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาทีกํ่าหนด
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

  กรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอ
เลื่อนการขอเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการ
เข้ารับการประเมินผล กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) อนุญาต ให้นักศึกษาผู้นั้นไปขอรับการประเมินผล
ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด 

  กรณีนักศึกษาไม่มาติดต่อขอยื่นคําร้องขอรับการประเมินผล ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสามหรือคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผล หรืออนุญาตให้เข้ารับ



การประเมินผลแต่นักศึกษาไม่เข้ารับการประเมินผลตามกาํหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน็ E 
หรือ F แล้วแต่กรณี 

  ผู้ไม่มีสทิธ์ิเข้ารับการประเมินผลตามข้อ ๗ (๑) และข้อ ๗ (๒) ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณ ี

  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
เลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได ้

   สําหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และ
ถ้าได้ผลการประเมินตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๒) ระบบไม่มคีา่ระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมายของผลการเรียน 

PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผ่าน 

F (Fail) ไม่ผ่าน 



  

 

  ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกําหนด
เฉพาะรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

  ข้อ ๑๐ สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมายดังนี้ 

  (๑) Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 

  (๒) W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 

   (ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาหรือตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องกระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ สัปดาห์ 

   (ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

นั้นแล้ว 

  (๓) I (Incomplete) ใช้สําหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมือ่
สิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน 
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน 
ตามกรณีดังต่อไปนี้ 

   (ก) กรณีที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณากําหนดระยะเวลาทํางานของนักศึกษา หากยังทํางานไม่สมบูรณ์ตามกําหนดระยะเวลา ให้
พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และให้ดําเนินการส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษา
ถัดไป 

   (ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นกัศึกษาดําเนินการยื่นคํา
ร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วให้
ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้นและให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป 

   ในกรณีนักศึกษาไม่มาย่ืนคําร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 

  ข้อ ๑๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการยกเว้นการเรียน ให้
ได้ผลการเรียนเป็น “P” 



  ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิต 
เพื่อพิจารณารายวิชาครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุ
ให้เรียนในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธ์ิในการได้เกียรตินิยม 

  ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” 
ไม่นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

  (๑) กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นบัรวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช้เป็น
ตัวหารด้วย 

  (๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น 

  ข้อ ๑๔ การสําเร็จการศึกษา ผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) มีความประพฤติดี 

  (๒) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

  (๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

  (๔) หลักสูตรปรญิญาตร ี(๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๕) หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๖) หลักสูตรปริญญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ 

  (๗) หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๘) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกนิ ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไมน่้อยกว่า ๖ ปี 

  กรณีที่นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 



  

 

  (๑) นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที ่๘ ที่ ๑๐ และที ่๑๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลกัสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

   (ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศกึษาในกรณีหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๘ ปี
การศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ ปีการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไมน่้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเป็นผู้ที่สําเร็จการศกึษา
ตามหลักสูตร 

   (จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 

   (ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๔) 

   (ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา
พักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๓ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที ่๖ ที่ ๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลกัสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

   (ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีที่เรยีนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๘ 
ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ ปีการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปน็ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

   (จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 



   (ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๔) 

   (ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  (๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ เป็น
กรณีตามข้อ ๑๕ (๑) (ช) และ ข้อ ๑๕ (๒) (ช) โดยย่ืนคําร้องขอคืนสภาพต่อมหาวิทยาลัยและดําเนินการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ํารายวิชา
เดิม เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถ้ึง 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 ผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสตูรแล้วได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศกึษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕ และศึกษาครบตามหลกัสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  (๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 



  

 

  (๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน 

  (๔) ไม่เป็นผู้ทีศ่ึกษาในปริญญาที่สอง 

  (๕) กําหนดเวลาการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสตูร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลกัสตูร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ส่วนนักศึกษา ภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรบัหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับหลกัสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสตูรไมน่้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณนีักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกําหนดแต่ไม่เกินจํานวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศกึษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ข้อ ๑๙ ในการอนุมัติการประเมินผลการเรียนและการสําเรจ็การศึกษา ใหม้ีผู้อนุมัติดังนี้ 

  (๑) ให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนของคณะเป็น
ผู้อนุมัติการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะนั้น ๆ 

  (๒) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรยีน ซึง่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา 

  ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบ 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๑ สําหรบันักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก่อน
ระเบียบนี้ประกาศใช้ ใหใ้ช้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสตูรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธ์ุ 

(ศิร ิทิวะพันธ์ุ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์













ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ข  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
 - ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
 - ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
      - รำยงำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
 - สรุปผลกำรประเมินหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



-160- 
 

 
 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที่ ๑๙๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรปรับปรุ งหลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต คณะมนุษยศำ สตร์และสังคมศำ สต ร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสั งคม 
ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ดังนั้น จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิ ต 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. ผศ.พรรณอร วันทอง ประธำนกรรมกำร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. ผศ.ดร.สุรพล  พรมกุล       กรรมกำร   ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยนอก) ด้ำนรัฐศำสตร์ 
๓. ผศ.ดร.โอฬำร  ถิ่นบำงเตียว    กรรมกำร   ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยนอก) ด้ำนรัฐศำสตร์ 
๔. นำยเชวงศักด์ิ พลเยี่ยม  กรรมกำร   ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (สำยปกครอง) 
๕. นำยวิรัตน์ ศิริกุล  กรรมกำร   ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (สำยท้องถิ่น) 
๖. พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวำน กรรมกำร   ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (ต ำรวจ) 
๗. นำยอธิคม เรียมศรีสกุล  กรรมกำร   ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ (สำยงำนยุติธรรม) 
๘. นำยสมบัติ ชูมำ  กรรมกำร   ผู้แทนภำคประชำชน 
๙. อำจำรย์อดุลเดช ถำวรชำติ กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๐. ว่ำที่ ร.ต.เอกลักษณ์  นำคพ่วง กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๑. ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่ำง กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๒. ดร.วิชญำภำ เมธีวรฉัตร กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๓. อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๔. อำจำรย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ ำ กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๕. อำจำรย์นันทิยำ สัตยวำที กรรมกำร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๖. อำจำรย์รตำ อนุตตรังกูร กรรมกำรและเลขำนุกำร  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 หน้ำที่   ๑. ก ำหนดรำยวิชำในกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต พ .ศ. ๒๕๖๓ ให้
สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน 

  ๒. ก ำหนดผลกำรเรียนรู้  พิจำรณำรำยวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ และเนื้อหำก ำหนด             
กลยุทธ์กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำของ
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 

  ๓. จัดท ำรำยละเอียดของหมวดวิชำในหลักสูตรโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
นักศึกษำ คณำจำรย์ ชุมชน และผู้ใช้บัณฑิต 

  ๔. ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร
รัฐศำสตรบัณฑิตหลักสูตรพัฒนำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีประสิทธิภำพ 

  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องกับกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต พ .ศ. 
๒๕๖๓ 

          
 ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   ๕    ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     
 
 
 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภิญโญ   ภู่เทศ)  
      คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
             มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที่ ๒๔๗ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้กำรปรับปรุ งหลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต คณะมนุษยศำ สตร์และสังคมศำ สต ร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสั งคม 
ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ดังนั้น จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายวิพากษ์หลักสูตร 
๑. ผศ.ดร.สุรพล    พรมกุล กรรมกำรภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒. ผศ.ดร.โอฬำร  ถิ่นบำงเตียว กรรมกำรภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

 

 หน้ำที่ ให้ค ำชี้แนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมเปลี่ย นแปลงของสั งคม ได้มำตรฐำนตำ มกรอบมำ ตร ฐำน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 
๒.๑ ผศ.พรรณอร วันทอง กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๒ ดร.วิชญำภำ เมธีวรฉัตร กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๓ ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่ำง กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๔ ว่ำที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นำคพ่วง กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๕ อำจำรย์กิตติพัฒน์ คงมะกล่ ำ กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๖ อำจำรย์รตำ อนุตตรังกูร กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๗ อำจำรย์นันทิยำ สัตยวำที กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒.๘ อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

                                                                                               / ๔.๙ อำจำรย์… 
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๒.๙ อำจำรย์อดุลเดช ถำวรชำติ กรรมกำรภำยในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

 

 หน้ำที่   ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ตำมค ำชี้แนะของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิพำ กษ์
หลักสูตร  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมได้มำตรฐำน ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

   
           
  
 ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   ๑๙    ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      
 
 
 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภิญโญ   ภู่เทศ)  
      คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
             มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

วันท่ี ๒๐-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมสตตบงกช สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผศ.ดร.โอฬำร ถิ่นบำงเตียว    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ดร.ไพศำล เครือแสง     หัวหน้ำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔. ผศ.พรรณอร วันทอง     อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๕. ดร.วิชญำภำ เมธีวรฉัตร    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๖. ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่ำง    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๗. ว่ำที่ รต.เอกลักษณ์ นำคพ่วง    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๘. อำจำรย์อดุลเดช ถำวรชำติ    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๙. อำจำรย์ธนันท์ธร โสภณดิลก    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๑๐. อำจำรย์กิตติพัฒน์  คงมะกล่ ำ    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๑๑. อำจำรย์รตำ อนุตตรังกูร    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๑๒. อำจำรย์นันทิยำ สัตยวำที    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
๑๓. อำจำรย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย    อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๑๔. ดร.สมปอง ขวัญพุทโธ อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๑๕. อำจำรย์กิจจำ มหำวิจิตร อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำรัฐศำสตร์  
๑๖. ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยงำนยุติธรรม 
๑๗. นำยเชวงศักด์ิ พลเยี่ยม ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยปกครอง 
๑๘. พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวำน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยต ำรวจ/ทหำร 
๑๙. ด.ต.วิรัตน์ ศิริกุล ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ฝ่ำยท้องถิ่น 
๒๐. นำยสมบัติ ชูมำ ตัวแทนภำคประชำชนและสังคม 
๒๑. นำงสำวพัชรินทร์ เกษสุวรรณ ตัวแทนภำคประชำชนและสังคม 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๒ รับรองผลรายงานการประชุม  
 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ (เรื่องสืบเน่ือง) 
 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา/หารือ 

 ดร.ไพศำล เครือแสง ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรปรับปรุงหลักสูตรถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตร และเม่ือครบก ำหนดเวลำในกำรปรับปรุงหลักสูตร ให ม่ 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์จึงได้จัดให้มีกำรวิพำกษ์หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ในกระบวนกำรวิพำกษ์หลักสูตร มี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่คณำจำรย์จะต้องร่วมกันเสนอแนะข้อมูลทำงวิชำกำรและองค์ควำมรู้ทำง
รัฐศำสตร์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิตให้มีควำมทันสมัย ครอบคลุม และ
ทันต่อสถำนกำรณ์ทำงสังคมกำรเมืองในปัจจุบัน ในกำรนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนรัฐศำสตร์ มำร่วม
วิพำกษ์หลักสูตร และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิตด้วย 

 อำจำรย์วรวิทย์ นพแก้ว ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กระบวนกำรวิพำกษ์หลักสูตรรัฐศำ สตร
บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จะร่วมกันพิจำรณำแต่ละหมวดใน มคอ.๒ อันประกอบด้วย หมวดที่ ๑-
๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และ
โครงสร้ำงของหลักสูตร หมวดที่ ๔-๕ ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลนักศึกษำ หมวดที่ ๖-๘ กำรพัฒนำอำจำรย์ กำรประกันคุณภำพหลักสูตร กำรประเมินและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ขอให้ทุกท่ำนร่วมพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะตำมเอกสำรแนบ
กำรประชุม 

 ผศ.ดร.โอฬำร ถิ่นบำงเตียว เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้ 
 ๑. ควรพัฒนำหลักสูตรไปสู่ควำมเป็นสำกล ส่งเสริมให้บัณฑิตสำมำรถประกอบอำชีพได้ 
 ๒. ควรสร้ำงหลักสูตรที่ มีอัตลักษณ์ มีแนวทำงของตนเองที่สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น เหมำะสมกับนักศึกษำและกำรประกอบอำชีพของนักศึกษำในอนำคต ควรมีวิชำที่ศึกษำเก่ียวกับ
บริบททำงกำรเมืองในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น สี่แควศึกษำ เศรษฐศำสตร์กำรเมืองท้องถิ่น 
 ๓. ควรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในระดับชำติและระดับท้องถิ่น รวมถึงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้วย 
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 ๔. เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ ำ กำรประกอบอำชีพทำงรำชกำรจึงเป็นทำงเลือก
ที่สังคมมองว่ำม่ันคง และนักศึกษำส่วนใหญ่ก็ต้องกำรไปสู่อำชีพทำงรำชกำร จึงควรมีรำยวิชำที่มีเนื้อหำ
ครอบคลุมกำรสอบเข้ำรับรำชกำรด้วย 
 ๕. กรณีวิชำที่มีเนื้อหำเก่ียวกับกฎหมำย ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรในหมวดวิชำเลือก เพรำะ
จ ำเป็นต่อกำรสมัครงำนหรือสอบเข้ำศึกษำต่อ ทั้งนี้ควรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนักศึกษำในเรื่องกำร
วำงแผนอนำคต นักศึกษำควรมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ แล้วเลือกเรียนวิชำ เฉพำ ะ
ด้ำนเลือกให้สอดรับกับแผนกำรประกอบอำชีพในอนำคตของตนเอง 

 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้ 
 ๑. เสนอให้พัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรที่มีเป้ำหมำยในระดับท้องถิ่น ยึด
โยงกับประชำชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และเครือข่ำยต่ำง ๆ ในท้องถิ่น 
 ๒. ให้พิจำรณำควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม กำรลดจ ำนวนลงของนักศึกษำ ภำวะกำรมีงำนท ำ
ของบัณฑิต 
 ๓. เสนอให้พิจำรณำเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ E-Learning หรือหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตร 

 อำจำรย์พิเศษ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจำกภำคส่วนต่ำงๆ และตัวแทนภำคประชำชนและสังคม  
เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ดังนี้ 
 ๑. ควรเน้นหลักสูตรให้ตอบสนองต่อกำรตระหนักรู้ตนเองของนักศึกษำ และต่อท้องถิ่น 
 ๒. หลักสูตรควรเน้นกำรประสำนท ำงำนร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น และปลูกฝังอุดมกำรณ์กำร
เคลื่อนไหวรับใช้สังคมให้แก่นักศึกษำ 
 ๓. ควรเน้นกำรสอนศำสตร์ตะวันออกและควำมเป็นไทยให้มำกขึ้น 

๔. ควรเพ่ิมข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนต่ำงเพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษำ ใน
กำรแลกเปลี่ยนผู้มีประสบกำรณ์จริงเข้ำมำสอนและแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกหน้ำงำนให้แก่นักศึกษำ  
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 กำรประเมินหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยตรงกับหลักสูตร ได้แก่ คณำจำรย์และนักศึกษำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ จ ำนวน 258 คน มุ่งประเมิน
หลักสูตรในประเด็นที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใ 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 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ระดับผลการประเมิน 

1. หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 3.89 0.56 ดี 
2. หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถ่ิน 4.00 0.60 ดี 
3. หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ 

“ศำสตร์” สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
4.12 0.56 ดี 

4. หลักสูตรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำและบริกำร
สังคมในด้ำนวิชำกำร 

3.77 0.62 ดี 

รวม 3.94 0.58 ดี 
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จำกตำรำงที่ 1 กำรประเมินภำพรวมของหลักสูตร พบว่ำ อยู่ในระดับดี ( �̅�= 3.49, S.D. = 
0.58) เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินภำพรวมของหลักสูตรอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ข้อ เรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดไปหำต่ ำสุด ดังนี้ หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสองคล้องกับศำสตร์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (�̅�= 
4.12, S.D. = 0.56) หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น (�̅� = 4.00, S.D. = 0.60) หลักสูตร
มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ (�̅�= 3.89, S.D. = 0.56) หลักสูตรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ
และบริกำรสังคมในด้ำนวิชำกำร (�̅�= 3.77, S.D. = 0.62) 
 
2. โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 
 ตำรำงที่ 2 กำรประเมินโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 
ระดับผลการประเมิน 

2451101 ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์ 4.17 0.63 ดี 
2451102 กำรเมอืงกำรปกครองไทย 3.98 0.67 ดี 
2451103 ทฤษฎีกำรเมอืง 1 4.08 0.83 ดี 
2451501 รัฐธรรมนญูศึกษำ 3.72 0.88 ดี 
2461102 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำย 3.88 0.81 ดี 
4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออำชีพ 4.10 0.66 ดี 
2452101 ทฤษฎีกำรเมอืง 2 3.92 1.02 ดี 
2452501 ข้อบังคับทำงกำรปกครองส ำหรับนกัรัฐศำสตร์ 4.05 0.82 ดี 
2452502 ระเบียบปฏิบัติรำชกำรไทย 4.00 0.75 ดี 
2312701 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเรียนรู้ 3.72 0.83 ดี 
2453101 ภูมรัิฐศำสตร์และบริบททำงกำรบริหำร 3.70 0.71 ดี 
2453104 จริยธรรมส ำหรับนกัรัฐศำสตร์ 3.14 1.04 พอใช้ 
2453602 สถิติในกำรวิจยัทำงสังคมศำสตร์ 3.24 1.08 พอใช้ 
2313701 ภำษำอังกฤษส ำหรับนกัรัฐศำสตร์ 3.72 0.66 ดี 
2454706 สัมมนำในทำงรัฐศำสตร์ 3.70 0.62 ดี 
2454903 วิธีวิทยำกำรวิจยัทำงรัฐศำสตร์ 4.13 0.68 ดี 
2452102 ปรัชญำทำงกำรเมอืง 4.19 0.70 ดี 
2452103 รัฐธรรมนญูและสถำบันทำงกำรเมอืง 4.13 0.59 ดี 
2452104 พรรคกำรเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์ 4.14 0.61 ดี 
2453102 กำรเมอืงกำรปกครองเปรียบเทียบ 4.10 0.50 ดี 
2453105 กำรวิเครำะห์ระบบกำรเมอืง 3.36 0.78 พอใช้ 
2453107 ภำวะผู้น ำทำงกำรเมือง 3.44 0.96 พอใช้ 
2453113 ขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมอืง 4.07 0.71 ดี 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 
ระดับผลการประเมิน 

2453114 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมอืง 4.00 0.70 ดี 
2453115 นเิวศวิทยำกำรเมอืง 3.53 0.68 ดี 
2454103 รัฐศำสตร์แนววิพำกษ์ 3.66 0.76 ดี 
2452401 แนวคิดและทฤษฎีกำรปกครองท้องถ่ิน 3.84 0.65 ดี 
2452402 กำรปกครองท้องถ่ินไทย 3.80 0.68 ดี 
2452403 กำรจดักำรกำรคลังท้องถ่ิน 3.48 0.70 พอใช้ 
2453401 กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครองท้องถิ่น 3.64 0.84 ดี 
2453402 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท้องถ่ินแบบมส่ีวนร่วม 3.75 0.75 ดี 
2453403 กำรวัดและกำรจดักำรผลกำรด ำเนนิงำน 3.40 0.85 พอใช้ 
2453410 กำรจดักำรควำมหลำกหลำยของท้องถ่ิน 3.34 0.86 พอใช้ 
2454401 กำรพัฒนำท้องถ่ินตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3.50 0.84 ดี 
2454402 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินและกำรเขียนโครงกำร 3.83 0.76 ดี 
2454403 กำรบริหำรส ำนักงำนส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3.46 0.67 พอใช้ 
2452301 ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 4.08 0.63 ดี 
2452302 กำรจดักำรภำครัฐ 3.42 0.89 พอใช้ 
2452303 องค์กำรและกำรจัดกำรภำครัฐ 3.52 0.84 ดี 
2453301 กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ภำครัฐ 3.87 0.74 ดี 
2453302 กำรบริหำรกำรเงนิกำรคลัง 3.74 0.72 ดี 
2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน 3.93 0.68 ดี 
2453304 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 3.60 0.69 ดี 
2453305 กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรจัดกำรโครงกำร 3.79 0.73 ดี 
2454301 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 3.64 0.75 ดี 
2454304 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 3.27 0.84 พอใช้ 
2453108 แนวคิด ทฤษฎีควำมเป็นพลเมอืง 3.02 1.09 พอใช้ 
2453109 กำรเมอืงกำรปกครองเอเชีย 3.30 1.17 พอใช้ 
2453110 กำรเมอืงกำรปกครองยุโรป 3.19 1.07 พอใช้ 
2453112 กำรจดักำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมอืง 3.72 0.72 ดี 
2453117 กำรเมอืงกำรปกครองของประเทศมหำอ ำนำจ 3.07 1.07 พอใช้ 
2454102 โลกำภิวัตนแ์ละกำรเมอืง 3.78 0.72 ดี 
2454104 กำรเมอืงว่ำด้วยควำมเสมอภำค 3.93 0.61 ดี 
2453405 กำรเมอืงท้องถ่ินไทย 3.50 0.70 ดี 
2453406 กำรเมอืงท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3.62 0.81 ดี 
2453407 กำรปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3.48 0.79 พอใช้ 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 
ระดับผลการประเมิน 

2453408 กฎหมำยเก่ียวกับกำรปกครองท้องถ่ิน 4.01 0.53 ดี 
2453409 สังคมวิทยำท้องถ่ิน 3.36 1.00 พอใช้ 
2454404 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3.56 0.79 ดี 
2453306 กระบวนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบมส่ีวนร่วม 3.65 0.70 ดี 
2453307 กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ 3.89 0.68 ดี 
2453308 กำรประเมนิผลนโยบำยสำธำรณะ 3.82 0.73 ดี 
2453309 กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน 3.59 0.70 ดี 
2453310 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ 3.59 0.84 ดี 
2454302 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 3.36 1.11 พอใช้ 
2454303 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปล่ียนแปลง 3.21 0.97 พอใช้ 
2454305 ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง 3.35 1.06 พอใช้ 
2454306 กำรเมอืงในองค์กำร 3.21 0.89 พอใช้ 
2462503 กฎหมำยอำญำ 1 : ภำคท่ัวไป 3.04 0.95 พอใช้ 
2462504 กฎหมำยอำญำ 2 : ภำคควำมผิด 3.07 1.00 พอใช้ 
2463508 กฎหมำยลักษณะพยำน 3.01 0.99 พอใช้ 
2463510 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1 3.11 1.01 พอใช้ 
2463511 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2 3.01 1.01 พอใช้ 
2454801 เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ 4.25 0.69 ดี 
2454802 ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ 4.32 0.80 ดี 
รวม 3.65 0.80 ด ี

  

จำกตำรำงที่ 2 กำรประเมินโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำ พบว่ำ อยู่ในระดับดี (�̅�= 3.65, 
S.D. = 0.80) เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ รำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรั ฐศำสตร์ (�̅�= 4.32, S.D. = 0.80) รำยวิชำเตรียมฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์ (�̅� = 4.25, S.D. = 0.69) และรำยวิชำปรัชญำทำงกำรเมือง (�̅� = 
4.19, S.D. = 0.70) ตำมล ำดับ 
 
3. การประเมินหลักสูตรด้านบัณฑิต 
 ตำรำงที่ 3 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบัณฑิต 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ระดับผลการประเมิน 

1. มี กำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้นั ก ศึกษำท ำ กำ ร ศึกษำ
ค้นคว้ำวิจัย 

4.04 0.78 ดี 



-172- 
 

2. บัณฑิตมีควำม รู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ
ทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ 

3.90 0.69 ดี 

3. บัณฑิตมีควำม รู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ
ทิศทำงของกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

4.00 0.71 ดี 

4. บัณฑิตมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร 
    ของหน่วยงำน 

3.95 0.85 ดี 

5. บัณฑิตมีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 
    ตรงตำมศำสตร์ท่ีเรียน 

3.95 0.75 ดี 

รวม 3.97 0.76 ดี 
  

จำกตำรำงที่ 3 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบัณฑิต พบว่ำ อยู่ในระดับดี (�̅�= 3.97, S.D. = 0.76) 
เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนบัณฑิตอยู่ในระดับดีทั้ง 5 ข้อ เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ย
สูงสุดไปหำต่ ำสุด ดังนี้  มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำท ำกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย (�̅�= 4.04, S.D. = 0.78) 
บัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับทิศทำงของกำรพัฒนำท้องถิ่น (�̅� = 4.00, S.D. = 0.71) 
บัณฑิตมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน (�̅�= 3.95, S.D. = 0.85) บัณฑิตมีแนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพตรงตำมศำสตร์ที่ เรียน  (�̅�= 3.95, S.D. = 0.75) และบัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ (�̅�= 3.90, S.D. = 0.69) 
 
4. การประเมินหลักสูตรด้านนักศึกษา 
 ตำรำงที่ 4 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนนักศึกษำ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ระดับผลการประเมิน 

1. นักศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ
เรียน 

3.82 0.80 ดี 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนวิชำกำร 3.75 0.87 ดี 
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนภำวะผู้น ำ 
    และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

4.03 0.77 ดี 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 3.79 0.80 ดี 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำภำษำ 
    และเทคโนโลยี 

3.80 0.82 ดี 
 

6. ควำมรู้ท่ีได้รับสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
    ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้ 

4.00 0.82 ดี 

รวม 3.87 0.81 ดี 
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จำกตำรำงที่ 4 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนนักศึกษำ พบว่ำ อยู่ในระดับดี ( �̅�= 3.87, S.D. = 
0.81) เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนนักศึกษำอยู่ในระดับดีทั้ง 6 ข้อ เรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดไปหำต่ ำสุด ดังนี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนภำวะผู้น ำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุ คคล 
(�̅�= 4.03, S.D. = 0.77) ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้ (�̅� = 
4.00, S.D. = 0.82) นักศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่ อนเข้ำ เรียน (�̅�= 3.82, S.D. = 0.80) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำภำษำและเทคโนโลยี (�̅�= 3.80, S.D. = 0.82) กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม (�̅�= 3.79, S.D. = 0.80) และกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนวิชำกำร (�̅�= 
3.75, S.D. = 0.87) 
 
5. การประเมินหลักสูตรด้านอาจารย์ 
 ตำรำงที่ 5 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ระดับผลการประเมิน 

1. อำจำรย์ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมำะสมกับหลักสูตร 4.17 0.74 ดี 
2. อำจำรย์ผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม 
    กับรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน 

4.06 0.76 ดี 

3. อำจำรย์ผู้สอนมีประสบกำรณ์เก่ียวกับรำยวิชำ 
    ท่ีท ำกำรสอน 

4.15 0.70 ดี 

4. อำจำรย์ผู้สอนมีทักษะในกำรสอน 4.32 0.56 ดี 
5. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 4.17 0.65 ดี 
รวม 4.17 0.68 ดี 

  

จำกตำรำงที่ 5 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์ พบว่ำ อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.17, S.D. = 0.68) 
เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนอำจำรย์อยู่ในระดับดีทั้ง 5 ข้อ เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ย
สูงสุดไปหำต่ ำสุด ดังนี้  อำจำรย์ผู้สอนมีทักษะในกำรสอน (�̅�= 4.32, S.D. = 0.56) อำจำรย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิเหมำะสมกับหลักสูตร (�̅� = 4.17, S.D. = 0.74) อำจำรย์ผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ  
(�̅�= 4.17, S.D. = 0.65) อำจำรย์ผู้สอนมีประสบกำรณ์เก่ียวกับรำยวิชำที่ท ำกำรสอน (�̅�= 4.15, S.D. = 
0.70) และอำจำรย์ผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับรำยวิชำที่ท ำกำรสอน  (�̅�= 4.06, S.D. = 
0.76) 
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6. การประเมินหลักสูตรด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน 
 ตำรำงที่ 6 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลผู้เรียน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ระดับผลการประเมิน 

1. กำรจัดตำรำงสอนมีควำมเหมำะสม 3.88 0.96 ดี 
2. อำจำรย์ผู้สอนช้ีแจงแผนกำรเรียนกำรสอน 
    ก่อนเรียน 

4.22 0.66 ดี 

3. อำจำรย์ผู้สอนมีเอกสำรประกอบกำรสอน 
    ท่ีสอดคล้องกับรำยวิชำ 

4.28 0.64 ดี 

4. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ 4.21 0.69 ดี 
5. มีกำรจัดเรียงเนื้อหำกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม 3.98 0.90 ดี 
6. เนื้อหำมีควำมสอดคล้องกับช่ือรำยวิชำ 
    และจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

4.09 0.71 ดี 

7. เนื้อหำมีควำมเป็นวิชำกำรและน ำไปประยุกต์ใช้ได้ 3.84 0.82 ดี 
8. เนื้อหำมีควำมน่ำสนใจและน ำเสนอประเด็นใหม ่

ๆ ท่ีมีควำมทันสมัย 
4.00 0.60 ดี 

9. อำจำรย์ผู้สอนท ำกำรสอนตำมแผนกำรสอน 4.02 0.79 ดี 
10. อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถอธิบำยให้นักศึกษำ

เข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน 
4.16 0.77 ดี 

11. อำจำรย์ผู้สอนยกตัวอย่ำงประกอบกำรสอน 
     ได้อย่ำงเหมำะสม 

4.11 0.73 ดี 

12. อำจำรย์ผู้สอนให้นักศึกษำได้คิดวิเครำะห์ 
     ด้วยตนเอง 

4.18 0.75 ดี 

13. เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น 
     และซักถำม 

4.22 0.65 ดี 

14. กำรมอบหมำยงำนมีควำมเหมำะสม  3.97 0.93 ดี 
15. กำรเก็บคะแนนระหว่ำงเรียนมีควำมเหมำะสม 3.97 0.84 ดี 
16. ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหำท่ีท ำกำรสอน 
     และสอดคล้องกับรำยวิชำ 

3.95 0.92 ดี 

17. วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
     เหมำะสมและยุติธรรม 

4.07 0.77 ดี 

รวม 4.07 0.77 ดี 
  

จำกตำรำงที่ 6 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลผู้ เรียน พบว่ำ 
อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.07, S.D. = 0.77) เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนกำรเรียน
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กำรสอนและกำรประเมินผลผู้ เรียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อำจำรย์ผู้สอนมีเอกสำรประกอบกำรสอนที่
สอดคล้องกับรำยวิชำ (�̅�= 4.28, S.D. = 0.64) อำจำรย์ผู้สอนชี้แจงแผนกำรเรียนกำรสอนก่อนเรียน (�̅� 

= 4.22, S.D. = 0.66) เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็นและซักถำม (�̅� = 4.22, S.D. = 0.65) 
ตำมล ำดับ 
 
7. การประเมินหลักสูตรด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตำรำงที่ 7 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ระดับผลการประเมิน 

1. มหำวิทยำลัยมีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ 3.97 0.73 ดี 
2. ห้องเรียนมีควำมเหมำะสมแก่กำรเรียนกำรสอน 3.74 0.82 ดี 
3. อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยี 
    มีควำมทันสมัย 

3.66 0.82 ดี 

4. ห้องสมุดมีทรัพยำกรในกำรค้นคว้ำเพียงพอ 
    และทันสมัย 

3.60 0.93 ดี 

5. กำรจัดสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
    มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 

3.82 0.85 ดี 

รวม 3.76 0.83 ดี 
  

จำกตำรำงที่ 7 กำรประเมินหลักสูตรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ พบว่ำ อยู่ในระดับดี (�̅�= 
3.76, S.D. = 0.83) เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อยู่ ใน
ระดับดีทั้ง 5 ข้อ เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุดไปหำต่ ำสุด ดังนี้ มหำวิทยำลัยมีบรรยำกำศแห่งกำรเรียน รู้  
(�̅�= 3.97, S.D. = 0.73) กำรจัดสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ (�̅� = 
3.82, S.D. = 0.85) ห้องเรียนมีควำมเหมำะสมแก่กำรเรียนกำรสอน (�̅�= 3.74, S.D. = 0.82) อุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยีมีควำมทันสมัย (�̅�= 3.66, S.D. = 0.82) และห้องสมุดมีทรัพยำกรใน
กำรค้นคว้ำเพียงพอและทันสมัย (�̅�= 3.60, S.D. = 0.93) 
 

ตำรำงที่ 8 ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของรำยละเอียดหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 

ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรกับกรอบ TQF ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีกำรระบุชื่อหลักสูตร 🗸  

2. มีกำรระบุสำขำวิชำของหลักสูตร 🗸  

3. มีกำรระบุชื่อเต็มของปริญญำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่สอดคล้องกัน 🗸  

4. มีกำรระบุอักษรย่อของปริญญำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 🗸  
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ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรกับกรอบ TQF ใช่ ไม่ใช่ 

5. ชื่อปริญญำภำษำไทยมีควำมสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยชื่อปริญญำ
ในสำขำวิชำ 

🗸  

6. มีกำรระบุวิชำเอก (ถ้ำมี) 🗸  

7. มีกำรก ำหนดหลักสูตรที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 

🗸  

8. มีกำรระบุรูปแบบของหลั กสูตรที่สอดคล้ องกับกรอบมำตร ฐำน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 

🗸  

9. มีกำรระบุภำษำที่ต้องใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 🗸  

10. มีกำรระบุกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตรว่ำรับนักศึกษำไทยหรือ
ต่ำงชำติ 

🗸  

11. มีกำรระบุควำมร่วมมือหรือไม่ร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

🗸  

12. มีกำรระบุแนวทำงกำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 🗸  

13. มีกำรระบุว่ำเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และระบุ พ.ศ. 🗸  

14. มีกำรระบุเวลำที่เริ่มใช้หลักสูตร 🗸  

15. มีกำรระบุวันเดือนปีที่สภำวิชำกำรเห็นชอบหลักสูตร 🗸  

16. มีกำรระบุวันเดือนปีที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 🗸  

17. มีกำรระบุปีที่คำดว่ำจะได้รับกำรเผยแพร่หลักสูตร 🗸  

18. มีกำรระบุอำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 🗸  

19. มีกำรระบุคุณวุฒิ สำขำวิชำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และหมำยเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

🗸  

20. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 2 คน เป็นอย่ำงน้อย 🗸  

21. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโทตรงสำขำหรือสำขำ
ที่เก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

🗸  

22. มีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 🗸  

23. มีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรม 🗸  

24. มีกำรเชื่อมโยงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์สู่กำรพัฒนำหลักสูตร 🗸  

25. มีกำรเชื่อมโยงพันธกิจของมหำวิทยำลัยเข้ำกับกำรพัฒนำหลักสูตร 
 

🗸  
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ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรกับกรอบ TQF ใช่ ไม่ใช่ 

26. มีกำรอธิบำยกำรบริหำร หรือก ำหนดแผนควำมร่วมมือกับคณะหรือสำ ขำที่
เก่ียวข้อง 

🗸  

27. มีกำรระบุปรัชญำของหลักสูตรที่ชัดเจน 🗸  

28. มีกำรระบุควำมส ำคัญของหลักสูตร 🗸  

29. มีกำรระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 🗸  

30. มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำปรับปรุงที่ระบุเวลำที่คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 🗸  

31. มีกำรระบุระบบกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้ว่ำเป็นแบบทวิภำคหรือไตรภำค 🗸  

32. มีกำรระบุว่ำมีกำรจัดหรือไม่จัดกำรเรียนกำรสอนในภำคฤดูร้อน 🗸  

33. มีกำรอธิบำยกำรเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภำค 🗸  

34. มีกำรระบุช่วงเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้นักศึกษำเรียน 🗸  

35. มีกำรระบุคุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 🗸  

36. มีกำรระบุปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ 🗸  

37. มีกำรระบุกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ 🗸  

38. มีกำรก ำหนดแผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 🗸  

39. มีกำรแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำร 🗸  

40. มีกำรระบุระบบกำรศึกษำว่ำเป็นแบบชั้นเรียนหรือเป็นแบบอ่ืน ๆ 🗸  

41. มีกำรระบุแนวทำงกำรโอนหน่วยกิตรำยวิชำ และกำรลงทะเบียน เข้ ำ
มหำวิทยำลัย 

🗸  

42. มีกำรระบุจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 🗸  

43. มีกำรแสดงโครงสร้ำงหลักสูตรที่ประกอบด้วยหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
หมวดวิชำเฉพำะด้ำน และหมวดวิชำเลือกเสรี 

🗸  

44. มีกำรระบุรหัสรำยวิชำและค ำอธิบำยรำยวิชำ 🗸  

45. มีกำรระบุจ ำนวนหน่วยกิต จ ำนวนชั่วโมงบรรยำย จ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และ
จ ำนวนชั่วโมงศึกษำด้วยตนเอง 

🗸  

46. มีกำรแสดงแผนกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 🗸  

47. มีกำรระบุค ำอธิบำยรำยวิชำของทุกรำยวิชำตลอดหลักสูตร 🗸  

48. มีกำรระบุชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือคุณวุฒิ
ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 

🗸  
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ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรกับกรอบ TQF ใช่ ไม่ใช่ 

49. มีกำรระบุชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือคุณวุฒิ
ของอำจำรย์ประจ ำสำขำ 

🗸  

50. มีกำรมีกำรระบุชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ
คุณวุฒิของอำจำรย์พิเศษ 

🗸  

51. มีกำรระบุมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม 🗸  

52. มีกำรระบุภำคกำรศึกษำในกำรจัดประสบกำรณ์ภำคสนำมให้นักศึกษำ 🗸  

53. มีกำรก ำหนดเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์ภำคสนำมให้นักศึกษำ 🗸  

54. มีกำรอธิบำยถึงแนวทำงกำรท ำโครงงำนหรือวิจัย 🗸  

55. มีกำรระบุมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 🗸  

56. มีกำรระบุช่วงเวลำของหลักสูตรในกำรท ำโครงงำนหรือกำรวิจัย 🗸  

57. มีกำรก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิต 🗸  

58. มีกำรอธิบำยเก่ียวกับกำรเตรียมกำรในกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย 🗸  

59. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล 🗸  

60. มีกำรระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำที่หลักสูตรคำดหวัง 🗸  

61. มีกำรระบุตัวชี้วัดผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน 🗸  

62. มีกำรระบุกลยุทธ์กำรสอนในกำรพัฒนำสู่ผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน 🗸  

63. มีกำรระบุวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน 🗸  

64. มีกำรแสดงแผนที่กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้
จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ 

🗸  

65. มีกำรระบุแนวทำงหรือหลักเกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 🗸  

66. มีกำรระบุกระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 🗸  

67. มีกำรระบุเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 🗸  

68. มีกำรระบุกำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 🗸  

69. มีกำรระบุแนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัด
ประเมินผล 

🗸  

70. มีกำรระบุแนวทำงกำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพอ่ืน ๆ แก่อำจำรย์ 🗸  

71. มีกำรแสดงระบบและกลไกในกำรบริหำรหลักสูตร 🗸  

72. มีกำรระบุกำรบริหำรงบประมำณ 🗸  

73. มีกำรระบุทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม 🗸  
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ความสอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรกับกรอบ TQF ใช่ ไม่ใช่ 

74. มีกำรระบุแนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมเติม 🗸  

75. มีกำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 🗸  

76. มีกำรระบุกระบวนกำรรับอำจำรย์ใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์ 

🗸  

77. มีกำรอธิบำยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรติดตำมคุณภำพ
หลักสูตร 

🗸  

78. มีกำรระบุแนวทำงกำรแต่งต้ังอำจำรย์ที่สอนเป็นบำงเวลำหรืออำจำรย์พิเศษ 🗸  

79. มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 🗸  

80. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรเพ่ิมทักษะควำมรู้ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำ กร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

🗸  

81. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและด้ำนอ่ืน ๆ แก่
นักศึกษำ 

🗸  

82. มีกำรระบุแนวทำงกำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 🗸  

83. มีกำรอธิบำยกำรปรับปรุงหลักสูตรบน พ้ืนฐำนของควำ มต้องกำ รข อง
ตลำดแรงงำน สังคม หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

🗸  

84. มีกำรระบุตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 🗸  

85. มีกำรอธิบำยถึงกระบวนกำรกลยุทธ์กำรสอน 🗸  

86. มีกำรอธิบำยถึงกระบวนกำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์
กำรสอน 

🗸  

87. มีกำรอธิบำยกำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม 🗸  

88. มีกำรอธิบำยกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร 🗸  

89. มีกำรระบุถึงกำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง 🗸  
 

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของรำยละเอียดหลักสูตรกับมำตร ฐำน
คุณภำพอุดมศึกษำ (มคอ.3) ปรำกฎว่ำทุกข้อเป็นไปตำมกรอบที่ก ำหนด 
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ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2561 

จากผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2561 

 
ในกำรศึกษำคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติส ำหรับประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 (ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตส ำเร็จกำรศึกษำ ปี 2560) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  
 
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1 จ ำนวนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตแยกเป็นแขนงวิชำ ที่ส่งออกและ

ได้รับกลับคืน 

ล าดับ แขนงวิชา 
จ านวนแบบสอบถาม (ชุด) 

ร้อยละ แบบสอบถามท่ี
ส่งออก 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับ 

1 กำรเมืองกำรปกครอง 60 52 86.7 

จากตารางท่ี 1 พบว่า แบบสอบถำมที่ส่งให้ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 
จ ำนวน 60 ชุด ได้รับกำรตอบกลับจำกผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจำกไปรษณีย์ Social Network และ E-mail 
จ ำนวน 52 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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ตารางท่ี 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่บัณฑิตที่บัณฑิตแขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครองที่ท ำงำนอยู่ 

ประเภทหน่วยงาน แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

จ านวน ร้อยละ 

รัฐบำล 14 27 
รัฐวิสำหกิจ 9 17 

เอกชน 21 41 
อ่ืนๆ 8 15 

รวม 52 100 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษำแขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครองส่วนใหญ่ท ำงำนในหน่วย งำน
ภำคเอกชน จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ41 ท ำงำนรัฐบำล 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ท ำงำน
รัฐวิสำหกิจ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และท ำงำนอ่ืนๆ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี (ส าเร็จการศึกษา ปี 
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.95 0.81 มำกที่สุด 

1.2 กำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุจริต 4.88 0.72 มำกที่สุด 
1.3 พูดควำมจริง ไม่กล่ำวร้ำยผู้อ่ืน 4.89 0.71 มำกที่สุด 

1.4 พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ด้วยควำมยุติธรรม และถูกต้อง 4.90 0.81 มำกที่สุด 
1.5 กำรควบคุมตนเอง 4.85 0.80 มำกที่สุด 

1.6 มีควำมซ่ือสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 4.96 0.73 มำกที่สุด 

1.7 มีควำมรับผิดชอบ 4.90 0.83 มำกที่สุด 
1.8 ควำมมีวินัย 4.85 0.83 มำกที่สุด 

1.9 พ่ึงตนเอง 4.95 0.82 มำกที่สุด 
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1.10 ส ำรวมทั้งกำย วำจำ และใจ 4.89 0.82 มำกที่สุด 

1.11 มีควำมรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น 4.96 0.84 มำกที่สุด 

1.12 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม 4.91 0.71 มำกที่สุด 
1.13 มีควำมเสียสละ 4.89 0.82 มำกที่สุด 

1.14 ขยันในกำรท ำงำน 4.93 0.90 มำกที่สุด 
รวม 4.93 0.83 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 

ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้  

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.ด้านความรู้ 

2.1 ระบุควำมรู้ด้ำนทฤษฎีต่ำงๆ หรือควำมรู้ที่เป็นพ้ืน ฐำน
ได้ 

4.88 0.81 มำกที่สุด 

2.2 สำมำรถตีควำม ขยำยควำม แปลควำม ย่อควำม จับ
ใจควำมได้ 

4.90 0.71 มำกที่สุด 

2.3 สำมำรถน ำควำมรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถำนกำร ณ์
ใหม่ได้ 

4.89 0.83 มำกที่สุด 

รวม 4.89 0.76 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้  
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.89 

  ตารางท่ี 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 มีควำมคล่องแคล่วในกำรคิดเป็นระบบ คิดวิเครำะห์ 
สำมำรถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพ่ือกำรตัดสินใจได้ 

4.89 0.82 มำกที่สุด 
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3.2 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และท ำงำนท่ำมกลำง
ควำมกดดันได้ 

4.91 0.71 มำกที่สุด 

3.3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองได้ 4.90 0.75 มำกที่สุด 

รวม 4.90 0.77 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90  

ตาราง ท่ี  4 คุณลั กษณะของบัณฑิ ต ด้ำ นทั กษะควำ มสั มพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ คคล  และ 
ควำมรับผิดชอบ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

4.1 ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ก ำหนดจนงำนเสร็จเรียบร้ อย 
แม้ว่ำจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตำม 

4.89 0.71 มำกที่สุด 

4.2 ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับทั้ง
ผิดและชอบจำกผลกำรปฏิบัติของตน 

4.94 0.81 มำกที่สุด 

4.3 มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของ
งำนหรือองค์กร 

4.91 0.81 มำกที่สุด 

4.4 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย สัญญำ และข้อตกลง 4.88 0.77 มำกที่สุด 

รวม 4.92 0.79 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ  ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำ กับ 
4.92 

ตารางท่ี 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีควำมคล่องแคล่ว ในกำร ใช้ ตัว เลข และแปลผล
วิเครำะห์ต่ำง 

4.90 0.81 มำกที่สุด 
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5.2 มีควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำไทย 
และภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ
สร้ำงสรรค์ 

4.90 0.81 มำกที่สุด 

5.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรแสวงหำ
ข้อมูล และกำรติดต่อสื่อสำร 

4.94 0.82 มำกที่สุด 

รวม 4.92 0.81 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 

ตารางท่ี 6 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิตปริญญำตรี ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559-2560 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.94 0.80 มำกที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ 4.89 0.80 มำกที่สุด 
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.90 0.79 มำกที่สุด 

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำม
รับผิดชอบ 

4.92 0.81 มำกที่สุด 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.92 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.91 0.80 มากท่ีสุด 

จากตาราง ท่ี  6 พบว่ า  ควำ มพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตตำมกรอบมำตร ฐำน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.91 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 

ด้ำนควำมรู้ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.89 
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ด้ำนทักษะทำงปัญญำ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90  

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจ
คุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพบว่ำ ผู้ใช้
บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 
 
แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1 จ ำนวนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตแยกเป็นแขนงวิชำ ที่ส่งออกและ

ได้รับกลับคืน 

ล าดับ แขนงวิชา 
จ านวนแบบสอบถาม (ชุด) 

ร้อยละ แบบสอบถามท่ี
ส่งออก 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับ 

1 กำรปกครองท้องถิ่น 50 35 70 

จากตารางท่ี 1 พบว่า แบบสอบถำมที่ส่งให้ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 
จ ำนวน 50 ชุด ได้รับกำรตอบกลับจำกผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจำกไปรษณีย์ Social Network และ E-mail 
จ ำนวน 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตารางท่ี 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่บัณฑิตที่บัณฑิตแขนงวิชำกำรปกครอง
ท้องถิ่นที่ท ำงำนอยู่ 

ประเภทหน่วยงาน แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

จ านวน ร้อยละ 

รัฐบำล 12 34 
รัฐวิสำหกิจ 10 29 

เอกชน 9 26 

อ่ืนๆ 4 11 
รวม 35 100 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษำแขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น ส่วนใหญ่ท ำงำนในหน่วย งำน
รัฐบำล จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ท ำงำนเอกชน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และท ำงำนอ่ืนๆ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี (ส าเร็จการศึกษา ปี 
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.90 0.81 มำกที่สุด 

1.2 กำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุจริต 4.94 0.72 มำกที่สุด 
1.3 พูดควำมจริง ไม่กล่ำวร้ำยผู้อ่ืน 4.94 0.71 มำกที่สุด 

1.4 พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ด้วยควำมยุติธรรม และถูกต้อง 4.86 0.77 มำกที่สุด 

1.5 กำรควบคุมตนเอง 4.80 0.74 มำกที่สุด 
1.6 มีควำมซ่ือสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 4.90 0.70 มำกที่สุด 

1.7 มีควำมรับผิดชอบ 4.90 0.80 มำกที่สุด 
1.8 ควำมมีวินัย 4.92 0.80 มำกที่สุด 

1.9 พ่ึงตนเอง 4.90 0.80 มำกที่สุด 

1.10 ส ำรวมทั้งกำย วำจำ และใจ 4.94 0.80 มำกที่สุด 
1.11 มีควำมรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น 4.96 0.71 มำกที่สุด 

1.12 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม 4.88 0.71 มำกที่สุด 
1.13 มีควำมเสียสละ 4.87 0.82 มำกที่สุด 

1.14 ขยันในกำรท ำงำน 4.91 0.90 มำกที่สุด 

รวม 4.91 0.78 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 
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ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้  

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.ด้านความรู้ 

2.1 ระบุควำมรู้ด้ำนทฤษฎีต่ำงๆ หรือควำมรู้ที่เป็นพ้ืน ฐำน
ได้ 

4.89 0.81 มำกที่สุด 

2.2 สำมำรถตีควำม ขยำยควำม แปลควำม ย่อควำม จับ
ใจควำมได้ 

4.91 0.71 มำกที่สุด 

2.3 สำมำรถน ำควำมรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถำนกำร ณ์
ใหม่ได้ 

4.93 0.82 มำกที่สุด 

รวม 4.91 0.76 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้  
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 

  ตารางท่ี 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีควำมคล่องแคล่วในกำรคิดเป็นระบบ คิดวิเครำะห์ 
สำมำรถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพ่ือกำรตัดสินใจได้ 

4.89 0.72 มำกที่สุด 

3.2 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และท ำงำนท่ำมกลำง
ควำมกดดันได้ 

4.91 0.75 มำกที่สุด 

3.3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองได้ 4.90 0.73 มำกที่สุด 
รวม 4.90 0.73 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90 
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ตาราง ท่ี  4 คุณลั กษณะของบัณฑิ ต ด้ำ นทั กษะควำ มสั มพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ คคล  และ 
ควำมรับผิดชอบ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1 ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ก ำหนดจนงำนเสร็จเรียบร้ อย 
แม้ว่ำจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตำม 

4.92 0.71 มำกที่สุด 

4.2 ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับทั้ง
ผิดและชอบจำกผลกำรปฏิบัติของตน 

4.90 0.72 มำกที่สุด 

4.3 มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของ
งำนหรือองค์กร 

4.91 0.72 มำกที่สุด 

4.4 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย สัญญำ และข้อตกลง 4.94 0.73 มำกที่สุด 

รวม 4.92 0.72 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ  ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำ กับ 
4.92  

ตารางท่ี 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีควำมคล่องแคล่ว ในกำร ใช้ ตัว เลข และแปลผล
วิเครำะห์ต่ำง 

4.92 0.81 มำกที่สุด 

5.2 มีควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำไทย 
และภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ
สร้ำงสรรค์ 

4.93 0.73 มำกที่สุด 

5.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรแสวงหำ
ข้อมูล และกำรติดต่อสื่อสำร 

4.94 0.81 มำกที่สุด 

รวม 4.93 0.81 มากท่ีสุด 



-189- 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 

ตารางท่ี 6 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิตปริญญำตรี ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559-2560 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.91 0.80 มำกที่สุด 
ด้ำนควำมรู้ 4.91 0.80 มำกที่สุด 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.90 0.77 มำกที่สุด 
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำม
รับผิดชอบ 

4.92 0.81 มำกที่สุด 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.93 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.91 0.80 มากท่ีสุด 

จากตาราง ท่ี  6 พบว่ า  ควำ มพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตตำมกรอบมำตร ฐำน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.91 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 

ด้ำนควำมรู้ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90  

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจ
คุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 
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ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพบว่ำ ผู้ใช้
บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 

 
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1 จ ำนวนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตแยกเป็นแขนงวิชำ ที่ส่งออกและ

ได้รับกลับคืน 

ล าดับ แขนงวิชา 
จ านวนแบบสอบถาม (ชุด) 

ร้อยละ แบบสอบถามท่ี
ส่งออก 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับ 

1 รัฐประศำสนศำสตร์ 70 63 70 

จากตารางท่ี 1 พบว่า แบบสอบถำมที่ส่งให้ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 
จ ำนวน 70 ชุด ได้รับกำรตอบกลับจำกผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจำกไปรษณีย์ Social Network และ E-mail 
จ ำนวน 63 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตารางท่ี 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่บัณฑิตที่บัณฑิตแขนงวิชำรัฐประศำ สน
ศำสตร์ที่ท ำงำนอยู่ 

ประเภทหน่วยงาน แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน ร้อยละ 

รัฐบำล 17 27 

รัฐวิสำหกิจ 12 19 
เอกชน 29 46 

อ่ืนๆ 5 8 
รวม 63 100 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษำแขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ส่วนใหญ่ท ำงำนในหน่วย งำน
เอกชน จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ท ำงำนรัฐบำล 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และท ำงำนอ่ืนๆ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี (ส าเร็จการศึกษา ปี 
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.96 0.81 มำกที่สุด 

1.2 กำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุจริต 4.88 0.73 มำกที่สุด 

1.3 พูดควำมจริง ไม่กล่ำวร้ำยผู้อ่ืน 4.92 0.72 มำกที่สุด 
1.4 พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ด้วยควำมยุติธรรม และถูกต้อง 4.95 0.71 มำกที่สุด 

1.5 กำรควบคุมตนเอง 4.90 0.70 มำกที่สุด 
1.6 มีควำมซ่ือสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 4.87 0.70 มำกที่สุด 

1.7 มีควำมรับผิดชอบ 4.90 0.80 มำกที่สุด 

1.8 ควำมมีวินัย 4.95 0.80 มำกที่สุด 
1.9 พ่ึงตนเอง 4.87 0.81 มำกที่สุด 

1.10 ส ำรวมทั้งกำย วำจำ และใจ 4.89 0.82 มำกที่สุด 
1.11 มีควำมรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น 4.88 0.73 มำกที่สุด 

1.12 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม 4.91 0.70 มำกที่สุด 

1.13 มีควำมเสียสละ 4.95 0.83 มำกที่สุด 
1.14 ขยันในกำรท ำงำน 4.91 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.95 0.81 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.95 
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ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้  

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.ด้านความรู้ 

2.1 ระบุควำมรู้ด้ำนทฤษฎีต่ำงๆ หรือควำมรู้ที่เป็นพ้ืน ฐำน
ได้ 

4.94 0.82 มำกที่สุด 

2.2 สำมำรถตีควำม ขยำยควำม แปลควำม ย่อควำม จับ
ใจควำมได้ 
 

4.93 0.73 มำกที่สุด 

2.3 สำมำรถน ำควำมรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถำนกำร ณ์
ใหม่ได้ 

4.92 0.81 มำกที่สุด 

รวม 4.93 0.78 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้  
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 

  ตารางท่ี 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีควำมคล่องแคล่วในกำรคิดเป็นระบบ คิดวิเครำะห์ 
สำมำรถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพ่ือกำรตัดสินใจได้ 

4.93 0.80 มำกที่สุด 

3.2 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และท ำงำนท่ำมกลำง
ควำมกดดันได้ 

4.94 0.81 มำกที่สุด 

3.3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองได้ 4.95 0.81 มำกที่สุด 
รวม 4.94 0.80 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ โดยอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94 
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ตาราง ท่ี  4 คุณลั กษณะของบัณฑิ ต ด้ำ นทั กษะควำ มสั มพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ คคล  และ 
ควำมรับผิดชอบ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1 ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ก ำหนดจนงำนเสร็จเรียบร้ อย 
แม้ว่ำจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตำม 

4.90 0.73 มำกที่สุด 

4.2 ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับทั้ง
ผิดและชอบจำกผลกำรปฏิบัติของตน 

4.93 0.79 มำกที่สุด 

4.3 มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของ
งำนหรือองค์กร 

4.92 0.80 มำกที่สุด 

4.4 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย สัญญำ และข้อตกลง 4.91 0.77 มำกที่สุด 

รวม 4.92 0.78 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ  ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำ กับ 
4.92 

ตารางท่ี 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คุณลักษณะ /ความสามารถ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีควำมคล่องแคล่ว ในกำร ใช้ ตัว เลข และแปลผล
วิเครำะห์ต่ำง 

4.92 0.81 มำกที่สุด 

5.2 มีควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำไทย 
และภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ
สร้ำงสรรค์ 

4.94 0.81 มำกที่สุด 

5.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรแสวงหำ
ข้อมูล และกำรติดต่อสื่อสำร 

4.96 0.71 มำกที่สุด 

รวม 4.94 0.78 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94 

ตารางท่ี  6 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิตปริญญำตรี ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสนตร์ หลักสูตรรัฐศำสตร
บัณฑิต ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559-2560   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.95 0.81 มำกที่สุด 
ด้ำนควำมรู้ 4.93 0.80 มำกที่สุด 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.94 0.80 มำกที่สุด 
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำม
รับผิดชอบ 

4.92 0.78 มำกที่สุด 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.94 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.94 0.79 มากท่ีสุด 

จากตาราง ท่ี  6 พบว่ า  ควำ มพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตตำมกรอบมำตร ฐำน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสนตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.94 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.95 

ด้ำนควำมรู้ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ พบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94 

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจ
คุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 
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ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพบว่ำ ผู้ใช้
บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.94 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ตารางท่ี 1 จ ำนวนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ที่ส่งออกและ
ได้รับกลับคืน 

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนแบบสอบถาม (ชุด) 

ร้อยละ แบบสอบถามท่ี
ส่งออก 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับ 

1 รัฐศำสตร์ 180 150 83.33 

จากตารางท่ี 1 พบว่า แบบสอบถำมที่ส่งให้ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 
จ ำนวน 180 ชุด ได้รับกำรตอบกลับจำกผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจำกไปรษณีย์ Social Network และ E-mail 
จ ำนวน 150 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตารางท่ี 2 ประเภทหน่วยงำน/สถำนประกอบกำรที่บัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์ท ำงำนอยู่ 

ประเภทหน่วยงาน รัฐศาสตร์ 
จ านวน ร้อยละ 

รัฐบำล 43 27 

รัฐวิสำหกิจ 31 21 
เอกชน 59 40 

อ่ืนๆ 17 12 

รวม 150 100 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษำรัฐศำสตร์ส่วนใหญ่ท ำงำนในหน่วยงำนเอกชน จ ำนวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ท ำงำนรัฐบำล 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ  31 คน คิดเป็นร้อยละ 
21 และท ำงำนอ่ืนๆ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี (ส าเร็จการศึกษา ปี 
2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 4.93 0.81 มำกที่สุด 
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 4.91 0.73 มำกที่สุด 

แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 4.95 0.72 มำกที่สุด 

รวม 4.93 0.79 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.93 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ 
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ำกับ 4.95 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครอง มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.93 ส่วนแขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด เท่ำกับ 4.91 

ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนควำมรู้  

2.ด้านความรู้ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 4.89 0.75 มำกที่สุด 

แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 4.91 0.73 มำกที่สุด 
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์ 4.93 0.72 มำกที่สุด 

รวม 4.91 0.73 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนควำมรู้  
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ แขนงวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ำกับ 4.93 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น มี
ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.91 ส่วนแขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด เท่ำกับ 4.89 
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ตารางท่ี 3 คุณลักษณะของบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 4.90 0.81 มำกที่สุด 

แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 4.90 0.81 มำกที่สุด 
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์ 4.94 0.81 มำกที่สุด 

รวม 4.90 0.81 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.91 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ 
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.94 รองลงมำคือ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครองและ
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.90 

ตาราง ท่ี  4 คุณลั กษณะของบัณฑิ ต ด้ ำ นทั กษะควำ มสั มพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ คคล  และ 
ควำมรับผิดชอบ 

4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 4.92 0.80 มำกที่สุด 

แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 4.92 0.80 มำกที่สุด 
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์ 4.92 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.92 0.80 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
และแขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.92 ทุกด้ำน 

ตารางท่ี 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 4.92 0.80 มำกที่สุด 
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แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 4.93 0.81 มำกที่สุด 

แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์ 4.91 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.94 0.86 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ยสู ง
ที่สุด เท่ำกับ 4.93 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.92 ส่วนแขนงวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด เท่ำกับ 4.91 

ตารางท่ี 6 สรุปภำพรวมของแต่ละแขนงวิชำ 

สรุปภาพรวมของแต่ละแขนง ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 4.91 0.80 มำกที่สุด 

แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 4.91 0.81 มำกที่สุด 
แขนงวิชำรัฐประศำสนสำสตร์ 4.94 0.80 มำกที่สุด 

รวม 4.92 0.80 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษำ ในภำพรวมทุก
ด้ำน โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.92 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยแขนงวิชำ พบว่ำ 
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ำกับ 4.94 รองลงมำ คือ แขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครองและแขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่นมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.91  
 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ค  สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตร 

- ตำรำงเปรียบเทียบหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558) กับหลักสูตรรัฐศำสตร

บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2558) กับ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 

ท่ี หัวข้อ หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
1 ช่ือหลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต 

Bachelor of Political Science 
รัฐศำสตรบัณฑิต 
Bachelor of Political Science  

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

2 ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ รัฐศำสตรบัณฑิต 
Bachelor of Political Science 

รัฐศำสตรบัณฑิต 
Bachelor of Political Science  

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

3 วิชำเอกหรือ 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะ 

แบ่งเป็น 3 แขนงวิชำ 
1) รัฐประศำสนศำสตร์ 
2) กำรเมืองกำรปกครอง 
3) กำรปกครองท้องถ่ิน 

แบ่งเป็น 3 แขนงวิชำ 
1) รัฐประศำสนศำสตร์ 
2) กำรเมืองกำรปกครอง 
3) กำรปกครองท้องถ่ิน 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

4 จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเ รียนตลอด
ห ลัก สูตรลดลง  2  หน่ วย กิต 
เนื่องจำกจ ำนวนหน่วยกิตของ
ห ม ว ด วิ ช ำ ศึ ก ษ ำ ท่ั ว ไ ป ท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนดให้นักศึกษำ
เรียน ลดลงจำก 32 หน่วยกิตเป็น 
30 หน่วยกิต 

5 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1) นำยไพศำล เครือแสง 
2) นำงสำวคุณำกร กรสิงห์ 
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ คุณดิลกณัฐวสำ 
4) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง 

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

ปรับเปล่ียนอำจำรย์ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ และผลงำน
ทำ ง วิชำกำ รสอดคล้อ ง กั บ
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ -200- 



-201- 
 

ท่ี หัวข้อ หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
  5) นำยวรวิทย์ กล่ินสุข  

6) นำยวรวิทย์ นพแก้ว 
7) นำงสำววรรณมำฆะ เกสรดอกไม้ 
8) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก 
9) นำงสำวชนันทิพย์ จันทรโสภำ  

5) นำงกำญจน์ชนิดำภำ เมธีวรฉัตร 
6) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก 
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรณอร วันทอง (พัฒนกำรค้ำ) 
8) ว่ำท่ีร้อยตรีเอกลักษณ์ นำคพ่วง 
9) นำยอดุลเดช ถำวรชำติ 

 

6 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ ปรัชญำของหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
ก ำหนดข้ึนบนพ้ืนฐำนปรัชญำควำมคิดท่ีว่ำ รัฐศำสตร์
เป็นศำสตร์ท่ีสำมำรถสร้ำงบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
ควำม รู้คู่คุณธรรม เป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง มี
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้สู่กำร
ปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรและสังคมท่ีตนเป็น
สมำชิก  

ปรัชญำของหลักสูตร : สร้ำงนักปกครองและนัก
บริหำรท่ีมีควำมรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้น ำสังคม
และท้องถ่ิน 
ควำมส ำคัญของหลักสูตร: หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่ง เน้นกำ รเรี ยนกำรสอ น ด้ำน
กำรเมืองกำรปกครอง ท้ังกำรเมืองกำรปกครองใน
ระดับท้อง ถ่ิน ระดับประเทศ และระดับระหว่ำง
ประเทศ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจอันลึกซ้ึงเ ก่ียวกับควำมคิดทำงกำรเมือง กำร
ปกครองและปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับระหว่ำง
ประเทศ และมุ่งเน้นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ควำมเป็นพลเมือง ท่ีดีใ ห้แก่บัณฑิต ท้ังในฐำนะ
พลเมืองท่ีเป็นประชำชนและในฐำนะผู้น ำ เพ่ือให้ ... 

ปรับปรุงปรัชญำของหลักสูตรให้
ชัดเจนข้ึน และเพ่ิมเนื้อหำในส่วน
ควำมส ำคัญของหลักสูตรเข้ ำมำ 
เนื่องจำกหลักสูตรเดิมไม่มี 
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ท่ี หัวข้อ หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
   บัณฑิตเติบโตไปเป็นสมำชิกท่ีดีและมีคุณภำพของ

สังคมกำรเมือง ตลอดจนเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
พัฒนำท้องถ่ินและประเทศชำติต่อไปในอนำคต ซ่ึง
สอดคล้องกับปรัชญำของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ท่ีว่ำ “ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญำ สร้ำง
คุณค่ำและศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์” และสอดคล้อง
กับปรัชญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรร ค์ท่ีว่ำ 
“เป็นมหำวิทยำลัยท่ีเป็นพลังของแผ่นดินในกำร
พัฒนำท้องถ่ิน” 

 

7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1) มีควำม รู้ควำมเข้ำใจในปรัชญำ แนวคิด ทฤษฎี
ทำงด้ำนรัฐศำสตร์และศำสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อีกท้ัง
สำมำรถเช่ือมโยงระหว่ำงแนวคิด ทฤษฎี กับสภำพ
ควำมเป็นจริงท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับสำกลได้ 
2) มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำ ร ณ์ ท่ี
เก่ียวข้อง 
3) มีควำมสำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง 
4) มีทัศนคติท่ีดีงำมและเข้ำใจสังคม ยึดมั่นหลัก
คุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนอ ย่ำง
มั่นคง 

1)  มีทัศนคติท่ีดีงำมและเข้ำใจสังคม ยึดมั่นหลัก
คุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มั่นคง2) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในปรัชญำ แนวคิด 
ทฤษฎีทำงด้ำนรัฐศำสตร์และ ศำสตร์ อ่ืน ๆ ท่ี
เ ก่ียวข้อง อีกท้ังสำมำรถเช่ือมโยงระหว่ำงแนวคิด 
ทฤษฎี กับสภำพควำมเป็นจริงท้ังในระดับท้อง ถ่ิน 
ระดับ ประเทศ และระดับสำกลได้ 
3) มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำ รณ์ท่ี
เก่ียวข้อง 
4) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำสังคมท้ังในระดับ
ท้องถ่ินและในระดับประเทศ 

ปรับปรุง วัตถุประสงค์ของหลัก 
สูตรเพ่ือก ำหนดมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ของหลักสูตรให้ดีข้ึนและ
ให้สอดคล้องกับป รัชญำแ ละ
ควำม ส ำ คัญ ของ ห ลัก สูตรท่ี
ปรับปรุงใหม่ 
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ท่ี หัวข้อ หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
8 โครงสร้ำงของหลักสูตร 

 1) หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
   - กลุ่มวิชำภำษำและกำร

ส่ือสำร 
   - กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
   - กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
   - กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์ 

32 หน่วยกิต 
 
9 หน่วยกิต 
 
7 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
 
9 หน่วยกิต 
 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

เปล่ียนแปลงตำมท่ี 
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 2) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน 99 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต  ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

- กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 2312701  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเรียนรู้  3(3-0-6) 
 

ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรจำกส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
บทควำมทำงวิชำกำรท่ีเ ก่ียวข้องกับสำขำวิชำของ
นักศึกษำ ฝึกทักษะในกำรอ่ำน บันทึก สรุป ตีควำม 
ขยำยควำม รวมท้ังกำรน ำเสนอด้วยวำจำและลำย
ลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนกำรทักษะสัมพันธ์ทำง
ภำษำ  

2311113กำรอ่ำนภำษำอังกฤษข้ันพ้ืนฐำน 3(2-2-5) 
 

กำรอ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรอ่ำนเบ้ืองต้น เช่น กำรอ่ำน
แบบคร่ำวๆ กำรอ่ำนแบบกวำดสำยตำ กำรอ่ำน
อย่ำงรวดเร็วเ พ่ือจับใจควำม กำรใ ช้พจนำนุกรม
ภำษำอังกฤษ-ภำษำไ ทย และภำษำอัง กฤษ -
ภำษำอังกฤษ กำรหำหัวเ ร่ือง กำรอ่ำนเพ่ือจับ
ใจควำมส ำคัญของเร่ืองและหำข้อมูลเฉพำะ กำรหำ
ค ำอ้ำงอิง รวมท้ังกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทอ่ำน
โดยผ่ำนส่ือท่ีใช้จริงในชีวิตประจ ำวันและหนังสืออ่ำน
นอกเวลำ 

ปรับเปล่ียนรำยวิชำ เนื่องจำก
วิชำเดิมไม่มีในหลักสูตรศิลป-
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำ 
อังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) จึงท ำกำรคัดเลือกวิชำใหม ่
โดยพิจำรณำเลือกวิชำท่ีมีเนื้อหำ
ใกล้เคียงกับวิชำเดิมมำกท่ีสุด 

-203- 



-204- 
 

  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
2313701ภำษำอังกฤษส ำหรับนกัรัฐศำสตร์ 3(3-0-6)  
 

ค ำศัพท์และส ำนวนภำษำอังกฤษ ท่ีใ ช้กันใ นทำ ง
รัฐศำสตร์ ฝึกปฏิบัติกำรใช้ศัพท์และส ำนวนท่ีเก่ียวข้อง
ดังกล่ำวในกำรเขียน กำรฟัง และกำรพูด 

2313612  ภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ  3(3-0-6) 
 

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในกำรท ำงำน กำรเขียน
เอกสำรข้อมูลส่วนตัวเพ่ือใช้ในกำรสมัครงำน กำรพูด 
บรรยำย กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น กำรอ่ำน
ประกำศและบทอ่ำนเก่ียวกับงำน กำรเช้ือเชิญและ
นัดหมำย กำรเขียนบันทึก กำรเขียนจดหมำย และ
กำรตอบโต้จดหมำยธุรกิจ 

ปรับเปล่ียนรำยวิชำ เนื่องจำก
วิชำเดิมไม่มีในหลักสูตรศิลป-
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำ 
อังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) จึงท ำกำรคัดเลือกวิชำใหม ่
โดยพิจำรณำเลือกวิชำท่ีมีเนื้อหำ
ใกล้เคียงกับวิชำเดิมมำกท่ีสุด 

2451101 ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

ก ำเนิดรัฐ และวิวัฒนำกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำง วิชำ
รัฐศำสตร์กับสำขำวิชำอ่ืน ขอบข่ำยและวิธีกำร ศึกษำ
ทำง รัฐศำสตร์ ลักษณะและรูปแบบของรัฐ อ ำนำจ
อธิปไตย แนวคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง รูปแบบ
กำรปกครอง สถำบันทำงกำรเมือง กำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง วัฒนธรรมกำรเมือง กับกระบวนกำร
เปล่ียนแปลงทำงสังคม กระบวนกำรทำงกำรเมืองและ
ประชำคมนำนำชำติ  

2451101 ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

ลั กษณะ ท่ั ว ไ ปของ รั ฐ ศำสต ร์  วิ วัฒนำกำ ร
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รัฐศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ 
ขอบข่ำยวิธีกำรศึกษำรัฐศำสตร์ ปรัชญำและ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง รูปแบบกำรปกครอง 
สถำบันทำงกำรเมือง วัฒนธรรมทำงกำรเมือง กำร
ขัดเกลำทำงสังคม ทิศทำงกำรศึกษำรัฐศำสตร์ใน
อนำคต 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้ อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

2451102  กำรเมืองกำรปกครองไทย  3(3-0-6) 
 

ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับกำรเมืองและกำรปกครองของ
ไทย หน้ำท่ีของรัฐ หลักประชำธิปไตย วิวัฒนำกำร 

2451102  กำรเมืองกำรปกครองไทย  3(3-0-6) 
 

กำรก ำเนิดรัฐไทย พัฒนำกำรทำงกำรเมืองและกำร
ปกครองของไทย โครงสร้ำงกำรเมืองและกำร 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้ อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน -204- 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
กำรเมืองกำรปกครองของไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและสถำบันทำงกำรเมือง 
ประชำชนกับบทบำททำงกำรเมือง พฤติกรรมทำงกำร
เมืองไทยวิเครำะห์ปัญหำและแนวโน้มกำรเมืองกำร
ปกครองไทย 

ปกครองไทย ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อลักษณะของ
กำรเมืองกำรปกครองไทย มโนทัศน์ทำงกำรเมืองท่ีมี
บทบำทส ำคัญในกำรหล่อหลอมวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองและกำรปกครองของไทย พัฒนำกำรของ
ระบอบประชำธิปไตยไทย 

 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2451103 กำรเมืองกับนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6) 
 

แนวคิดทำงกำรเมืองกับนโยบำยสำธำรณะ มิติทำง
กำ ร เ มื องในกระ บวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
ควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ อุดมกำรณ์และตัวแบบทำง
กำรเมืองในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวิพำกษ์นโยบำย
สำธำรณะกับกำรวิเครำะห์วำทกรรมกำรพัฒนำ 
โครงสร้ำงทำงกำรเมืองและผลกระทบของนโยบำย
สำธำรณะต่อเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และ
วัฒนธรรม 

เ พ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกควำมรู้
ควำมเข้ำใจเ ร่ืองกำรก ำ หนด
นโยบำยสำธำรณะมีควำมจ ำเป็น
ต่อนักศึกษำอย่ำงมำก ในกำร
ประ กอบอำ ชีพเ มื่ อส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำออกไป 

2452301 ควำม รู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย แนวควำมคิด ทฤษฎี พัฒนำกำรของรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐประศำสน
ศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ  ขอบข่ำยของรัฐประศำสน
ศำสตร์ซ่ึงประกอบด้วย นโยบำยสำธำรณะ กำร 

2451301 ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย แนวควำมคิด ทฤษฎี และพัฒนำกำร
ของรัฐประศำสนศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รัฐ
ประศำสนศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ ขอบข่ำยของรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ประกอบด้วย นโยบำยสำธำรณะ  

ไม่เปล่ียนแปลง 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงำนคลังและ
งบประมำณ องค์กำรและกำรจัดกำร และกำรบริหำร
กำรพัฒนำ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงำนคลังและ
งบประมำณ กำรจัดกำรองค์กำรภำครัฐ และกำร
บริหำรกำรพัฒนำ 

 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452301 ยุทธศำสตร์ภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับยุทธศำสตร์ ควำมส ำคัญ
ของยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพ่ือ
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กระบวนกำรก ำ หนด
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ กำรจัดกำรยุทธศำสตร์ภำค รัฐ 
กำรประเมินผลและควบคุมยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
กรณีศึกษำ ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนท่ีมีควำมโดดเด่น 

เ พ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกควำมรู้
ควำมเข้ำใจเ ร่ือง ยุทธศำ สต ร์
ภำครัฐมีควำมจ ำเป็นต่อนักศึกษำ
อย่ำงมำก ในกำรประกอบอำชีพ
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำออกไป 

 
 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452401 กำรจัดกำรปกครองท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับหลักกำรปกครองประเทศ ปกครอง
ท้อง ถ่ิน และกำรจัดกำรปกครองท้องถ่ินสมัยใหม่ 
พัฒนำกำร รูปแบบ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำท่ี กำร
บริหำรจัดกำรองค์กร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงนิ 
กำรคลัง กำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรท ำงำน
ของ อง ค์กรปกครอง ส่ วน ท้อง ถ่ิน ไ ทย ต ำ ม
พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบต่ำงๆ และ 

เ พ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกควำมรู้
ควำมเข้ำใจเ ร่ืองกำรจั ด กำ ร
ปกครองท้อง ถ่ินไทยมีควำมจ ำ
เป็นต่อนักศึกษำอย่ำงมำก ในกำร
ประกอบอำชีพในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
ออกไป 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
 ระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษำปัญหำ

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน
ไทยสู่กระบวนทัศน์กำรจัดกำรปกครองท้อง ถ่ิน
สมัยใหม่ 

 

2452501  ข้อบัง คับทำงกำรปกครองส ำหรับนัก
รัฐศำสตร์  3(3-0-6) 
 

ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำยปกครอง หลักกำร
แห่งนิติรัฐ  กำรกระท ำทำงกำรปกครอง บริกำร
สำธำรณะ ทฤษฎีว่ำด้วยกำรกระท ำทำงปกครอง 
หลักกำรเก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของฝ่ำยปกครอง
และสัญญำทำงกำรปกครอง      

2452501  ข้อบัง คับทำงกำรปกครองส ำหรับนัก
รัฐศำสตร์  3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและพัฒนำกำรของกฎหมำยมหำชน 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำยปกครอง หลักนิติ
รัฐ  ทฤษฎีว่ำด้วยกำรกระท ำทำงปกครอง กำรจัด
ระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หลักกำร
เก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของฝ่ำยปกครอง ค ำส่ัง
ทำงปกครอง วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง สัญญำ
ทำงปกครอง บริกำรสำธำรณะ ควำมรับผิดในทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร กำรใช้โปรแกรม
ปัญญำประดิษฐ์ในงำนทำงด้ำนกฎหมำย 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้ อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

2452502  ระเบียบปฏิบัติรำชกำรไทย  3(3-0-6) 
 

ระบบบริหำรรำชกำรไทย กฎหมำยเก่ียวกับกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินของไทย ระเบียบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

2452502 ระเบียบวิธีกำรปฏบิัติทำงรำชกำร 3(2-2-5) 
 

แนวคิดทฤษฎีระบบรำชกำร โครงสร้ำงระบบ
รำชกำรไทย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผล ต่อ
ระบบ 

1) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำ ให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้ อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
 รำชกำรไทย กฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 

ส่วนภูมิภำค และส่วนท้อง ถ่ิน ระเบียบงำนสำร
บรรณ พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน 

2)  ปรับแก้ช่ือวิชำให้สอดคล้อง
กับค ำอธิบำยรำยวิชำท่ีปรับปรุง
ใหม่ 
3 )  ป รับ เ ป ล่ียน สัด ส่ วนกำ ร
กระ จ ำย ช่ั ว โ มงสอน ต่อภำค
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ
ค ำอธิบำยรำยวิชำท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

2453104 จริยธรรมส ำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

หลักคุณธรรม และหลักจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับ 
ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
จริยธรรมและจรรยำบรรณ ในกำรควบคุมห รือ
ปกครองตนเองและผู้อ่ืนส ำหรับนักรัฐศำสตร์ 

2453101 จริยธรรมส ำหรับนักรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย แนวคิด หลักกำรของจริยศำสต ร์  
จริยธรรมท่ีส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับนักรัฐศำสตร์ 
ม ำตรฐ ำนทำงจ ริ ยธร รม ธร รม ภิบำล  น ำมำ
ประยุกต์ใ ช้ในกำรบริหำร อภิปรำยกรณีศึกษำใน
เร่ืองจริยธรรม 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้ อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

2453602 สถิติในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

พ้ืนฐำนเก่ียวกับสถิติในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์    
สถิติพรรณนำและสถิติอ้ำง อิง  ท่ีใ ช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลกำรวิจัยทำง สังคมศำสตร์ กำรทดสอบ
สมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรใ ช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

2453601 สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์  
3(2-2-5) 
 

พ้ืนฐำนเก่ียวกับสถิติท่ีใ ช้ ส ำห รับกำร วิจัย ทำ ง
รัฐศำสตร์ สถิติพรรณนำและสถิติอ้ำงอิง ท่ีใช้ในกำร
วิจั ยทำ ง รั ฐศำสต ร์  ส ถิ ติส ำ ห รับกำรทดสอบ
สมมติฐำน 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับกำร
วิจัยทำงรัฐศำสตร์มำกย่ิงข้ึน 

-208- 



-209- 
 

  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
 ในกำรวิจัย กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พ่ือกำร

วิเครำะห์ข้อมูล 
 

 

2454903 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

แนวคิดกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิง คุณภำพ ข้ันตอน 
กำรวิจัย กำรก ำหนดปัญหำกำรวิจัย กำรเก็บข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
จริยธรรมและจรรยำบรรณของนักวิจัย 

2453901 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 3(2-2-5) 
 

แนวคิดกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ข้ันตอน
กระบวนกำรวิจัย กำรก ำหนดปัญหำกำรวิจัย ตัวแปร 
กรอบแนวคิด เคร่ืองมือกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปและอภิปรำย
ผลกำรวิจัย จรรยำบรรณในกำรวิจัย กำรลงมือ
ปฏิบัติท ำวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณหรือเชิง
คุณภำพอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัย สอดคล้องกับกำรวิจัย
ทำง รัฐศำสตร์ และครอบคลุม
กำรวิจัยมำกย่ิงข้ึน 

2454706 สัมมนำในทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
 

สัมมนำประเด็นปัญหำส ำคัญร่วมสมัยทำงรัฐศำสตร์ 

2454901 สัมมนำประเด็นปัญหำทำงรัฐศำสตร์  
3(2-2-5) 
 

กำรร่วมกันต้ังข้อถกเถียงเก่ียวกับประเด็นปัญหำทำง
กำรเมืองกำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ และกำร
ปกครองท้อง ถ่ิน กำรหำข้อสรุปและแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำหรือหำแนวทำงพัฒนำควำม รู้ทำง
กำรเมืองกำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ และกำร
ปกครองท้องถ่ิน ด ำเนินกำรจัดสัมมนำในห้องเรียน  

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้ อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
 รวมจัดสัมมนำในห้องประชุม หรือ ในชุมชน อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งตำมควำมเหมำะสม โดยอยู่ในกำรก ำกับ 
ดูแลของอำจำรย์ผู้สอน 
 

 

2461102 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำย 
3(3-0-6) 
 

ควำม รู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมำย ไ ด้แก่ ควำมหมำย 
ประเภท ควำมส ำคัญ กำรจัดท ำ กำรใช้ กำรยกเลิก 
และกระบวนกำรยุติธรรม ฯลฯ ศึกษำกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่งและอำญำ เฉพำะในส่วนท่ีเป็นควำม รู้
เบ้ืองต้น 

2461102  ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมำย  
3(3-0-6) 
 

ควำม รู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมำย ไ ด้แก่ ควำมหมำย 
ประเภท ควำมส ำคัญ กำรจัดท ำ กำรใช้ กำรยกเลิก 
และกระบวนกำรยุติธรรม ฯลฯ ศึกษำกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ เฉพำะในส่วนท่ีเป็น
ควำมรู้เบ้ืองต้น 
 

ปรับปรุงช่ือรำยวิชำ 

4311702  คอมพิวเตอร์เพ่ืออำชีพ  3(3-0-6) 
 

โครงสร้ำง และวิธีกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปต่ำง ๆ ท่ี
นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น กำรใช้ซอฟต์แวร์ชุดส ำนักงำน 
ระบบฐำนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ด 
โปรเซสเซอร์ ฯลฯ 

4311702  คอมพิวเตอร์เพ่ืออำชีพ  3(2-2-5) 
 

โครงสร้ำง และวิธีกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปต่ำง ๆ ท่ี
นิ ยม ใ ช้ใน ปัจ จุบั น เ ช่น  กำ ร ใ ช้ซอฟต์แวร์ชุด
ส ำนักงำน ระบบฐำนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต 
เวอร์ด โปรเซสเซอร์ 
 

ปรับเปล่ียนสัดส่วนกำรกระจำย
ช่ัวโมงสอนต่อภำคกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ 

30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต ไม่เปล่ียนแปลง 

แขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครอง 

2452102  ปรัชญำทำงกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและหลักกำรพ้ืนฐำนของปรัชญำกำรเมือง 
สมัยโบรำณ สมัยกลำง สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ใน
เร่ืองจุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยท่ีส ำคัญของมนุษย์ ของ
รั ฐ และ กำร เมือง ศึกษำแนว คิดควำมยุติธรรม 
ควำมชอบธรรมของรัฐ จริยธรรมทำงกำรเมือง 
เสรีภำพ หน้ำท่ีพลเมือง คุณค่ำของรัฐและสังคมท่ีควร
จะเป็น 

2451104  ปรัชญำและทฤษฎีกำรเมืองเบ้ืองต้น  
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและหลักกำ รพ้ืนฐำนของป รัชญ ำ
กำ ร เ มื อง  ธร รม ชำ ติของ กำ ร เ มื อง และ รั ฐ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองกับชีวิตมนุษย์ ตัว
แบบกำรเมืองในอุดมคติ แนวคิดและทฤษฎีทำงกำร
เมืองเบ้ืองต้นของนักคิดยุคก่อนสมัยใหม่ สมัยใหม่ 
และหลังสมัยใหม่ 

1) ตัดวิชำทฤษฎีกำรเมือง 1 และ
วิชำทฤษฎีกำรเมือง 2 ใน
หลักสูตรปี พ.ศ.2558 ออก 
เนื่องจำกเนื้อหำวิชำสำมำรถท ำ
กำรสอนต่อยอดจำกวิชำปรัชญำ
กำรเมือง โดยสอนรวมอยู่ในวิชำ
เดียวกันได้ 
2) ปรับเปล่ียนช่ือวิชำให้มีควำม
ครอบคลุมท้ังปรัชญำกำรเมือง
และทฤษฎีกำรเมือง 
3) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมครอบคลุมท้ังปรัชญำ
กำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 

2451103  ทฤษฎีกำรเมอืง 1  3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ลักษณะ คุณค่ำ และประโยชน์ ควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกำรเมืองกับสถำบัน และทฤษฎี
กำรเมืองในยุคสมัยโบรำณและ สมัยกลำง จำก
แนวควำมคิด ทฤษฎี ของนักปรัชญำกำรเมืองตะวันตก
และตะวันออก 
2452101  ทฤษฎีกำรเมอืง 2  3(3-0-6) 
 

ทฤษฎีกำรเมืองสมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน และทฤษฎี
กำรเมืองร่วมสมัย จำกแนวคิด ทฤษฎี ของนักปรัชญำ
กำรเมืองตะวันตกและตะวันออก -211- 
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2452104  พรรคกำรเมอืงและกลุ่มผลประโยชน ์ 3(3-
0-6) 
 

ควำมหมำยและลักษณะ หน้ำท่ีและบทบำทของพรรค
กำรเมือง กำรก ำเนิดและวิวัฒนำกำร โครงสร้ำง
องค์กำร ควำมเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมือง รูปแบบ
และระบบพรรคกำรเมือง ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
จ ำนวนพรรคกำรเมือง ควำมหมำย ลักษณะ หน้ำท่ี 
และบทบำทของกลุ่มผลประโยชน์ และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพรรคกำรเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ 

2452101  กลุ่มผลประโยชน์ พรรคกำรเมือง กับ
กำรเลือกต้ัง  3(3-0-6)  
 

ควำมหมำย ลักษณะ หน้ำท่ี บทบำท และพฤติกรรม
ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน พรรคกำรเมือง 
และกำรเลือก ต้ัง  ควำมสัมพันธ์ระ หว่ำง ก ลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และพรรคกำรเมือง กับ
กำรเลือกต้ัง ปัจจัยทำงสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผล
ต่อกำรเลือกต้ัง 

1) เปล่ียนช่ือวิชำ โดยจัดล ำดับ
กลุ่มผลประโยชน์ไ ว้ก่อนพรรค
กำรเมือง เพรำะกลุ่มผลประ-โยชน์
เป็นกลไกแรกของกำรน ำปัจจัย
น ำเข้ำเข้ำสู่ระบบกำร เมือง และ
เพ่ิมกำรเลือกต้ังเข้ำมำเนื่องจำก
เป็นหัวข้อท่ีมีรำย ละเอียดมำก 
สม ควรแยกออก เ ป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นศึกษำต่ำงหำกจำกกลุ่ม
ผลประโยชน์และพรรคกำรเมือง 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำ ให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

2451501  รัฐธรรมนูญศึกษำ  3(3-0-6) 
 

ประวัติและวิวัฒนำกำรของรัฐธรรมนูญ แนวคิด และ
ทฤษฎีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ระบบกำรเมือง หลักกำร
ปกครอง กำรแบ่งแยกอ ำนำจ สิทธิเสรีภำพของ
ประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ และกำรศึกษำเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรฉบับแรกจนถึงฉบับ
ปัจจุบันโดยกำรใช้ทฤษฎีทำงรัฐศำสตร์ 

2452102 รัฐธรรมนูญและสถำบันกำรเมือง  
3(3-0-6) 
 

วิวัฒนำกำรของรัฐธรรมนูญ ควำมหมำยและ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีท่ัวไปเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเก่ียวกับรัฐและอ ำนำจรัฐ รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ อ ำนำจอธิปไตยและหลักกำ ร
แบ่งแยกอ ำนำจและถ่วงดุลอ ำนำจ แนวคิด 

1) ตัดวิชำรัฐธรรมนูญศึกษำใน
ห ลัก สูตร ปี  พ . ศ . 2 5 5 8  ออก 
เนื่องจำกมีเนื้อหำวิชำซ้ ำซ้อนกับ
วิชำ รั ฐ ธร รม นูญ และ สถำบัน
กำรเมือง 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำของ
วิชำรัฐธรรมนูญและ -212- 
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2452103 รัฐธรรมนญูและสถำบันกำรเมอืง 3(3-0-6) 
รั ฐ ธร รม นูญศึกษำในแนว รั ฐศำสต ร์  ขอบข่ำย 
วิวัฒนำกำร สถำนภำพของรัฐ แนวทำงกำรศึกษำ รัฐ
และอ ำนำจรัฐ รูปแบบแห่งรัฐ สถำบันทำงกำรเมือง
ระบอบกำรปกครอง 

เ ก่ียวกับสิทธิและเสรีภำพ หลักประกันในกำร
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน หลัก
ประชำธิปไตย หลักนิติธรรม กระบวนกำรทำง
กำรเมืองของสถำบันกำรเมือง ต่ำงๆ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสถำบันกำรเมือง กับสิทธิและเสรีภำพของ
บุคคลตำมรัฐธรรมนูญ  
 

สถำบันกำรเมืองให้มีควำมทันสมัย
และให้ครอบคลุมเนื้อหำของ วิชำ
รัฐธรรมนูญศึกษำท่ีตัดออกไป 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453102  กำรส่ือสำรทำงกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนกำรส่ือสำรทำงกำร
เมือง บทบำทของส่ือมวลชนในทำงกำรเมือง กำร
สร้ำงภำพลักษณ์ทำงกำรเมือง กำรส่ือสำรทำง
กำรเมืองเชิงสัญลักษณ์ สิทธิและเสรีภำพในกำร
ส่ือสำรทำงกำรเมืองของประชำชน ประเด็นต่ำง ๆ 
เ ก่ียวกับกำรเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม่ กำร
ส่ือสำรทำงกำรเมืองในระดับชุมชนท้องถ่ิน 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกปัจจุบันเป็น
ยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำร มีกำร
ส่ือสำรทำงกำรเมืองเกิดข้ึนจ ำนวน
มำกและเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ วผ่ำน
เ ทคโ น โล ยี ดั งก ล่ำ ว  และกำร
ส่ือสำรทำงกำรเมืองในปัจจุบันมี
ควำมซับซ้อน จึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงย่ิงท่ีต้องเพ่ิมทักษะในกำรท ำ
ควำม เ ข้ ำ ใ จ กำ ร ส่ือสำ รทำ ง
กำรเมืองแก่นักศึกษำรัฐศำสต ร์ใน
ยุคปัจจุบัน 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้  

2453103  ประชำธิปไตยศึกษำ  3(3-0-6) 
 

 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
เก่ียวกับประชำธิปไตย -213- 
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 ควำมหมำย ควำมเป็นมำ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ

ประชำธิปไตย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำธิปไตย
กับแนวคิดเร่ืองสิทธิ เสรีภำพ ควำมเสมอภำค และ
กำรมีส่วนร่วม ปัญหำของประชำธิปไตย กำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย แนวโน้มควำมเปล่ียนแปลงของ
ประชำธิปไตยในอนำคต 
 

อย่ำงลึกซ้ึง เพรำะประชำธิป-ไตย
เป็นระบอบกำรปกครองหลักของ
โลกและสถำนกำรณ์กำรเมืองไทย
ในปัจจุบันก็เก่ียวข้องสัมพันธ์อยู่
กับประ เ ด็น เ ร่ื อง ควำม เ ป็ น
ประชำธิปไตยในลักษณะท่ีเข้มข้น 

2453113  ขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง   
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ลักษณะ ควำมส ำคัญ และรูปแบบ กำร
เคล่ือนไหวทำงกำรเมือง กลุ่มกระบวนกำรเคล่ือนไหว
ทำงกำรเมืองต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มของนักศึกษำ กลุ่มของ
เกษตรกร กลุ่มแรงงำน กลุ่มองค์กรพัฒนำเอกชน 
ปัญหำอุปสรรคของขบวนกำรเคล่ือนไหวของกลุ่ม
ต่ำงๆ 

2453104  กำรเคล่ือนไหวทำงสังคมแนวใหม่  
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ลักษณะ ควำมส ำคัญ และรูปแบบใน
กำรเคล่ือนไหวของขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงสัง คม
แนวใหม่ ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวใน
กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมและกำ รเมือง ท้ัง
ขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมืองแนวเก่ำและแนว
ใหม่ 

1) ปรับแก้ช่ือวิชำให้ทันสมัย มำก
ข้ึน 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

2454102  โลกำภิวัตนแ์ละกำรเมอืง  3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโลกำภิวัตน์ โลกำภิวัตน์กับ
กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง เช่น วัฒนธรรมทำง
กำรเมือง พฤติกรรมทำงกำรเมือง กำรส่ือสำร 

2453105  โลกำภิวัตน์ทำงกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ควำมเป็นมำ แนวคิด และทฤษฎี
เก่ียวกับโลกำภิวัตน์ จักรวรรดินิยมและลัทธิอำณำ
นิคม สมัยใหม่นิยมและตะวันตกนิยม ประชำ -    ธิป
ไตยภิวัตน์ ลัทธิเสรีนิยมใหม่ ลัทธิหลังอำณำนิคม 

1) ปรับแก้ช่ือวิชำให้มีควำมชัดเจน
ข้ึน 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหำ
ท่ีส ำคัญมำกข้ึน -214- 
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ทำงกำรเมือง โลกำภิวัตน์ท่ีมีผลต่อกำรเมืองในประเทศ
ต่ำงๆ 

บูรพำภิวัตน์ ชำตินิยมใหม่และภูมิภำคนิยม ท้องถ่ิน
นิยมและชุมชนนิยม กำรก่อกำรร้ำย กำรเมืองของ
เทคโนโลยีในรัฐแบบหย่ังรำกลึก 

 

2453102  กำรเมอืงกำรปกครองเปรียบเทียบ 
3(3-0-6) 
 

แนวคิดและวิธีกำรศึกษำเปรียบเทียบเก่ียวกับกำรเมือง
กำรปกครอง กำรปกครองเปรียบเทียบของประเทศ
ต่ำงๆ ท้ังท่ีเป็นประชำธิปไตยและเผด็จกำร กำรเมือง
เปรียบเทียบในเร่ืองระบบกำรเมือง โครงสร้ำงทำง
กำรเมือง โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำท่ี อุดมกำรณ์ และ
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 

2453106  กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ 
3(3-0-6) 
 

วิวัฒนำกำร แนวคิด และวิธีกำรศึกษำกำรเมืองกำร
ปกครองเปรียบเทียบ ประเด็นส ำคัญต่ำง  ๆ  ใน
กำรศึกษำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมกระชับและชัดเจนข้ึน 

2453115  นเิวศวิทยำกำรเมอืง  3(3-0-6)  
 

ควำมหมำย แนวคิด ทฤษฎีนิเวศวิทยำกำรเมือง 
นิเวศวิทยำกำรเมือง ท่ีสัมพัน ธ์ กับวิ ถีชี วิต ชุม ชน 
วัฒนธรรมชุมชน ควำมยุติธรรมทำงสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมและธรรมชำ ติ 
กำรสร้ำงระบบประชำธิปไตยแนวนิเวศน์ในกำร
เคล่ือนไหวทำงสังคม กำรสร้ำงพลังอ ำนำจชุมชนบน
ฐำนนิเวศวิทยำ 

2454101  นิเวศวิทยำกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและแนวคิดนิเ วศวิทยำกำรเ มื อง 
นิเวศวิทยำกำรเมืองในบริบทโลกและในประเทศไทย 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติ ระบบ
เศรษฐกิจกำรเมืองท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงทำง
ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยำวัฒนธรรมกับกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน ควำมย่ังยืนทำงนิเวศกับควำมเป็นธรรม ทำง
สังคม กำรเมืองสีเขียวกับขบวนกำรเคล่ือนไหว 
 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 
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 ทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม แนวทำงกำรพัฒนำเชิงนิเวศใน

อนำคต 
 

2454104 กำรเมอืงว่ำด้วยควำมเสมอภำค 3(3-0-6) 
 

ระบบกำรจัดสรรผลประโยชน์ แนวคิดและทฤษฎีท่ีว่ำ
ด้วยควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง 
และ ควำม แตกต่ำ ง ระ ห ว่ำ งเ พศ ชน ช้ัน  และ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและทุน 

2454102 กำรเมืองว่ำด้วยควำมเสมอภำค 3(3-0-6) 
 

ระบบกำรจัดสรรประโยชน์และคุณค่ำ แนวคิดว่ำ
ด้วยควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรเมือง ประเด็นควำมเหล่ือมล้ ำต่ำง ๆ ในสังคม 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมกระชับและชัดเจนข้ึน 

แขนงวิชำกำรปกครอง
ท้องถ่ิน 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2451401 ชนบทกับกระบวนกำรเป็นเมือง 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยของชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะ
สังคมชนบทและเมือง กำรเปล่ียนแปลงทำงสัง คม
ชนบทเป็นสังคมเมือง กำรย้ำยถ่ิน กำรผัง เมือง 
ปัญหำของกระบวนกำรเป็นเมืองแบบเอกนคร และ
กำรแก้ไขปัญหำของสังคมชนบทและสังคมเมือง 
ผลกระทบและแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงใน
สังคมไทย 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำได้เรียนวิชำด้ำรัฐศำสตร์
ท่ีมีลักษณะบูรณำกำรกับศำสตร์
อ่ืนมำกข้ึน 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452402  เศรษฐศำสตร์กำรเมืองท้องถ่ิน  3(3-0-6) 
 

แนวคิดพ้ืนฐำน วิธีวิทยำเศรษฐศำสตร์กำรเมื อง ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน พัฒนำกำรและ
กำรก่อรูปของชนช้ันน ำท่ีมีอ ำนำจทำงเศรษฐกิจและ 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
เก่ียวกับกำรจัดกำรท้องถ่ินในมิติ
ทำงเศรษฐศำสตร์ สอดรับกับ
ปรัชญำและ -216- 
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 กำรเมืองในท้อง ถ่ิน โครงสร้ำงอ ำนำจท้อง ถ่ิน 

กระบวนกำรสะสมทุนทำงเศรษฐกิจ พฤติกรรมทำง
กำรเมืองของชนช้ันน ำและควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ
ในท้อง ถ่ิน กำรกระจำยอ ำนำจและแนวทำงกำร
พัฒนำท้องถ่ินไทยในอนำคต 

วิ สั ย ทัศน์ ของ ม หำ วิทยำลัยท่ี
ต้อง กำ ร พัฒนำ ท้อง ถ่ิน  และ
ปรัชญำของหลักสูตรท่ีต้องกำร
ผลิตคนไปเป็นผู้น ำท่ีมีคุณภำพของ
สังคมและท้องถ่ิน 

2454402 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินและกำรเขียน
โครงกำร 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและหลักกำรของกำรวำงแผน ข้ันตอนกำร 
วำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน   กำรวิเครำะห์สภำพปัญ หำ
และบริบทของท้องถ่ิน   กำรจัดท ำแผน กำรน ำแผนไป
ปฏิบัติ กำรประเมินผลแผน องค์ประกอบและ 
ประเภทของกำรเขียนโครงกำร เทคนิคกำรเขียนโครง 

2452403 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้อง ถ่ินและกำร
เขียนโครงกำร 3(2-2-5) 
 

แนวคิดและหลักกำรของกำรวำงแผน ข้ันตอนกำร
วำงแผนพัฒนำท้อง ถ่ิน กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ
และบริบทของท้องถ่ิน กำรจัดท ำแผน กำรน ำแผน
ไปปฏิบัติ กำรประเมินผล องค์ประกอบและประเภท
ของกำรเขียนโครงกำร เทคนิคกำรเขียนโครงกำร 
 

เปล่ียนแปลงรหัสรำยวิชำ  

2453401 กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครอง
ท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

แนวคิด  ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำร 
ปกครองท้องถ่ิน  ระดับกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กำรปกครองท้องถ่ิน    ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในกำรปกครองท้องถ่ิน  ช่องทำง และ 

2453401 กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำร
ปกครองท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำร
ปกครองท้องถ่ิน ระดับกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กำรปกครองท้องถ่ิน ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่ วม
ของพลเมืองในกำรปกครองท้องถ่ิน ช่องทำงและ 
 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 
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บทบำทของพลเมืองในกำรมีส่วนร่วม  กำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครองท้องถ่ิน 

บทบำทของพลเมืองในกำรมีส่วนร่วม กำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรปกครองท้องถ่ิน 

 

 
 
 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453402 นวัตกรรมท้องถ่ินและกำรจัดกำรกำร
เปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมท้องถ่ินและกำรจัดกำร
กำรเปล่ียนแปลง เทคนิคและกระบวนกำรจั ดกำร
นวัตกรรมท้องถ่ินและกำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง 
นวัตกรรมกำรบริหำรงำนท้องถ่ินและกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัจจัยท่ี
มีผลต่อกำรจัดกำรนวัตกรรมท้องถ่ินและกำรจัดกำร
กำรเปล่ียนแปลงจำกกรณีศึกษำนวัตกรรมท้อง ถ่ิน
ขององค์กรต้นแบบ 

เ พ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกควำม รู้
ควำมเข้ำใจเร่ืองนวัตกรรมท้องถ่ิน
และกำรจัดกำรเปล่ียนแปลง  มี
ควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำงำ น ใ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2453403 กำรวัดและกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน 
3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน 
หลักกำรและกระบวนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน 
แนวคิดและหลักกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน 
ประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรจัดกำรผลกำร
ด ำเนินงำน กระบวนกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน  

2453403 กำรวัดและกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน 
3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน 
หลักกำรและกระบวนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน 
แนวคิดและหลักกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน 
ประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรจัดกำรผลกำร
ด ำเนินงำน กระบวนกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน  
 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

-218- 



-219- 
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อภิปรำยกรณีศึกษำกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนของ
กำรปกครองท้องถ่ิน 

อภิปรำยกรณีศึกษำกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน
ของกำรปกครองท้องถ่ิน 

 

 
 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453404 กำรพัฒนำท้องถ่ินตำมศำสตร์พระรำชำ 
3(2-2-5) 
 

ปรัชญำ แนวควำมคิด และหลักกำรส ำคัญของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรบริหำรกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน องค์ประกอบกำรพัฒนำ กระบวนกำรและ
วิ ธีกำ รด ำ เ นิน งำน พัฒนำ ท้อง ถ่ินตำมศำสตร์
พระรำชำ แนวโน้มของกำรพัฒนำ ปัญหำ และ
แนวทำ ง แ ก้ ไ ข  จ ำกกร ณี ศึกษำ โ คร ง กำรใน
พระรำชด ำริ และกรณีศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เ พ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ควำม รู้
ท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

 2452403 กำรจัดกำรกำรคลังท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ หลักกำรและทฤษฎีกำรคลัง 
กำรคลังระดับท้องถ่ิน กระบวนกำรกำรคลังภำคปฏิบัติ
และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรกำรคลัง
ท้องถ่ิน กำรบริหำรท่ีดีส ำหรับกำรจัดกำรกำรคลัง
ท้องถ่ิน 

2453405 กำรจัดกำรกำรคลังท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ หลักกำรและทฤษฎีกำร
คลัง กำรคลังระดับท้องถ่ิน กระบวนกำรกำรคลัง
ภำคปฏิบัติและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกำรกำรคลังท้องถ่ิน กำรบริหำรท่ีดีส ำหรับกำร
จัดกำรกำรคลังท้องถ่ิน 

เปล่ียนแปลงรำยวิชำ 

2453410 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 

2454401 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 

เปล่ียนแปลงรหัสวิชำ 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
ควำมหมำยและ ขอบข่ำยของกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำย ควำมหลำกหลำยประกอบด้วย ทุนทำง
สังคม กลุ่มเครือข่ำย สถำบันทำงสังคม วัฒนธรรม 
ระบบนิเวศและทรัพยำกรท้องถ่ิน แนวคิดและ
แนวทำง กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถ่ิน 

ควำมหมำยและ ขอบข่ำยของกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำย ควำมหลำกหลำยประกอบด้วย ทุนทำง
สังคม กลุ่มเครือข่ำย สถำบันทำงสังคม วัฒนธรรม 
ระบบนิเวศและทรัพยำกรท้องถ่ิน แนวคิดและ
แนวทำง กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของท้องถ่ิน 

 

2454403 กำรบริหำรส ำนักงำนส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและขอบข่ำยของงำนส ำนักงำน กำร
จัดกำรส ำนักงำน งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร ระเบียบ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงำนส ำนักงำน กำรบันทึกกำรประชุม
กำรจัดท ำรำยงำน กำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรใ ช้
อุปกรณ์ส ำนักงำน 

2454402 กำรบริหำรส ำนักงำนส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและขอบข่ำยของงำนส ำนักงำน กำร
จัดกำรส ำนักงำน งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร ระเบียบ
วิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับงำนส ำนักงำน กำรบันทึกกำร
ประชุม กำรจัดท ำรำยงำน กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
กำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปล่ียนแปลงรหัสวิชำ 
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แขนงวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ 

2452302 กำรจัดกำรภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎี  กำรจัดกำรภำครัฐ  เปรียบเทียบ
กำรบริหำรงำนภำครัฐในกระบวนทัศน์เ ก่ำกับกำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่  ขอบข่ำยของจัดกำรภำครัฐซ่ึง
ประกอบด้วย กำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ภำครัฐ กำรจัดกำรนโยบำยสำธำรณะ  กำรจัดกำรบน
พ้ืน ฐ ำน คิด ด้ำนกำ รตลำด กำ รจั ดกำ รแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน และกำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

2451302 กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎี กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
เปรียบเทียบกำรบริหำรงำนภำครัฐในกระบวนทัศน์
เก่ำกับกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่  กำรปฏิรูปกำร
จัดกำรภำครัฐ  แนวทำงกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
กรณีศึกษำ กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของไทยและ
ต่ำงประเทศ 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมกระชับและสอดคล้องกับ
กระ บวน ทัศน์ กำ ร ศึกษำกำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ชัดเจนข้ึน 

2452303 องค์กำรและกำรจัดกำรภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ  ทฤษฎี เ ก่ี ย ว กับอง ค์กำ รภำครัฐ  
ควำมหมำย ขอบข่ำยและควำมส ำคัญขององค์กำร
ภำครัฐ กำรจัดองค์กำรภำครัฐ วัฒนธรรมองค์กำร
ภำครัฐ ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรภำครัฐ 

2452302 องค์กำรและกำรจัดองค์กำรภำครัฐ   
3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎีเ ก่ียวกับอง ค์กำรภำค รั ฐ  
ควำมหมำย ขอบข่ำยและควำมส ำคัญขององค์กำร
ภำครัฐ กำรจัดองค์กำรภำครัฐ วัฒนธรรมองค์กำร
ภำครัฐ ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรภำครัฐ 

ปรับช่ือรำยวิชำ และเปล่ียนแปลง
รำยวิชำ 

 2452303 เ ทคนิ คกำ รจั ดกำ รสมัย ใหม่ส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

เพ่ิมรำยวิชำนี้ เนื่องจำกเทคนิค
กำรจัดกำรสมัยใหม่มี 
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ไม่มีรำยวิชำนี้ 

หลักกำร และเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ของ
อง ค์กำ รภำครั ฐ  และ รั ฐ วิสำห กิจ  ไ ทยและ
ต่ำงประเทศท่ีครอบคลุมถึง กำรบริหำรงำนอย่ำงมี
กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
กำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม กำรบริหำรงำนภำครัฐ
แบบเครือข่ำย กำรบริหำรงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
กำ รประ เ มิ น ดุลยภำพทำ งกำ รบ ริหำ ร  กำร
เปรียบเทียบสมรรถนะองค์กำร กำรบริหำรองค์กร
อัจฉริยะ 
 
 

ควำมส ำคัญกับหน่วยงำนภำครัฐ 

2453301 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  
3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎี  เก่ียวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ภำครัฐ กระบวนกำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ภำครัฐ ระเบียบต่ำงๆ ท่ีเ ก่ียวกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 

2453301 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  
3(3-0-6) 
 

ควำมเป็นมำ แนวคิด กำรจัดกำรทรัพยำกรม นุษย์
ต้ังแต่กำรวำงแผนก ำลังคน กำรก ำหนดงำนและ
ต ำแหน่ง กำรก ำหนดเงินเดือน และค่ำตอบแทน กำร
สรรหำ กำรพัฒนำบุคคล กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรเ ล่ือนต ำแหน่ง  กำรปรับเปล่ียน
หมุนเวียน โยกย้ำย กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ
ระเบียบวินัย กำรออกจำกรำชกำร และกำรพ้น
สภำพกำท ำงำน 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมมำกข้ึน 
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2453302 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรกำรเงินและกำร
คลังภำครัฐ ระบบกำรเงินและกำรคลัง   นโยบำยทำง
เศรษฐกิจ   นโยบำยกำรคลัง  ระบบภำษีอำกร  รำยรับ  
รำยจ่ำยของรัฐ  หนี้สำธำรณะ   กระบวนกำ ร
งบประมำณ 

2453302 กำรบริหำรกำรเงนิกำรคลัง 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรกำรเงินและ
กำ รคลั ง ภำค รั ฐ ระ บบกำ รเ งินและกำรคลัง   
นโยบำยทำงเศรษฐกิจ   นโยบำยกำรคลัง  ระบบ
ภำษีอำกร  รำยรับ  รำยจ่ำยของรัฐ  หนี้สำธำรณะ   
กระบวนกำรงบประมำณ 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน  
3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎี  เ ก่ียวกับนโยบำยสำธำรณะ  
กระบวนกำรของนโยบำยสำธำรณะ กระบวนกำร
ก ำหนดนโยบำย  กระบวนกำรน ำนโยบำยไปป ฏิบั ติ  
กระบวนกำรประเมินผลนโยบำย  แนวคิด  และ
หลักกำรของกำรวำงแผน กระบวนกำรวำงแผน   และ
กำรเขียนโครงกำร 

2453303 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน  
3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎี  เ ก่ียวกับนโยบำยสำธำรณะ  
กระบวนกำรของนโยบำยสำธำรณะ กระบวนกำร
ก ำหนดนโยบำย  กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
กระบวนกำรประเมินผลนโยบำย  แนวคิด  และ
หลักกำรของกำรวำงแผน กระบวนกำรวำงแผน   
และกำรเขียนโครงกำร 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

2453304 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับกำรบริหำรกำรพัฒนำ 
วิวัฒนำกำรของกำรบริหำรกำรพัฒนำ   มิติของกำร
บริหำรกำรพัฒนำประกอบด้วย กำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และ กำรเมือง  กำร 

2453304 กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำร 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรกำรพัฒนำ 
วิวัฒนำกำรของกำรบริหำรกำรพัฒนำ มิติต่ำงๆ ของ
กำรบริหำรกำรพัฒนำ แนวโน้มในกำรพัฒนำ
ประเทศ 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมมำกข้ึน 
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พัฒนำชนบทและเมือง  กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน   ปัจจัย
ต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรบริหำรกำรพัฒนำ 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรปฏิรูประบบรำชกำร 
และปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำประเทศ 

 

2453305 กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรจัดกำ ร
โครงกำร 3(3-0-6) 
 

แนวคิด  ความหมายของการ วิเคราะห์และบริหาร
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ   
การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การจัดการ
โครงการ การควบคุมและการติดตามโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ 

2453305 กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรบริหำร
โครงกำร 3(3-0-6) 
 

แนวคิด  ควำมหมำยของโครงกำร ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนโยบำย แผน และโครงกำร  กระบวนกำร
และวงจรโครงกำร เทคนิคกำรเขียนโครงกำร
( traditional/Pert/CPM/Log frame) กำรบริหำร
โครงกำร โครงสร้ำงโครงกำร บทบำทและหน้ำท่ีของ
ผู้จัดกำรโครงกำร เคร่ืองมือและกำรก ำกับตรวจสอบ
โครงกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 

ปรับช่ือรำยวิชำ และปรับปรุง
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

2454301 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและหลักกำรของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 
วิวัฒนำกำรของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของภำครัฐ 
กระบวนกำรของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของภำครัฐ 
กำรวิเครำะห์ องค์กำร กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรน ำกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติและกำรประเมินผลกลยุทธ์ 

2454301 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดกำรเ ชิงกลยุท ธ์ภำ ค รั ฐ 
กระบวนกำรในกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร กำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร กำรจัดท ำ 
SWOT Matrix กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรน ำกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติกำรควบคุมและกำรประเมินผลกล
ยุทธ์ และกรณีศึกษำองค์กรท่ีประสบควำมส ำเร็จใน
กำรน ำกระบวนกำรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมมำกข้ึน 
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2454304 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย  องค์ประกอบ บทบำทของระ บบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร   ระบบปฏิบัติกำรงำนใน
องค์กำร   ระบบจัดท ำรำยงำนส ำหรับกำรจัดกำร  
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ  ระบบสำรสนเทศ
ส ำนักงำน 

2454302 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ  
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย องค์ประกอบ บทบำทของระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ ระบบประมวลผล
รำยกำร ระบบจัดท ำรำยงำนส ำหรับกำรจัดกำร 
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ ระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศส ำนักงำนภำครัฐ  
จริยธรรมและควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์ 
 
 

ปรับรหัสรำยวิชำ ปรับช่ือรำยวิชำ 
และปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำ 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

แขนงวิชำกำรเมืองกำร
ปกครอง 

2453117 กำ ร เ มื อง กำ รปกครอง ของประ เทศ
มหำอ ำนำจ 3(3-0-6) 
 

รูปแบบกำรเมืองกำรปกครองของประเทศมหำอ ำนำจ
ท้ังหลำย ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกำ จีน รัสเซีย 
ญี่ ปุ่น เกำหลีใ ต้ อังกฤษ  ฝร่ัง เศส  ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกลุ่มประเทศมหำอ ำนำจ  กำรเมือง กำร
ปกครองของประเทศมหำอ ำนำจท่ีมีผลต่อประเทศไทย 
 
 

2452103 กำรเมืองกำรปกครองของประเทศ
มหำอ ำนำจ 3(3-0-6) 
 

รู ปแบบกำ ร เ มื องกำรปกครองของประเทศ
มหำอ ำนำจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มประเทศ
มหำอ ำนำจ กำรเมืองกำรปกครองของประเทศ
มหำอ ำนำจท่ีมีผลต่อประเทศไทย 

ปรับปรุงรหัสรำยวิชำ และ
ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ือให้
ครอบคลุมสถำนกำรณ์โลก 
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2453114  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมอืง 
3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม
และกำรเมือง กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง ตัวแบบหรือแนวทำงกำ ร พั ฒนำ
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง 

2452104 กำรพัฒนำกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

หลักกำร ควำมเป็นมำ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรพัฒนำกำรเมือง กำรเปล่ียนแปลงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองให้มีควำมทันสมัย 
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
กำรสร้ำงและกำรพัฒนำสถำบันทำงกำรเมือง 
 

1) ปรับแก้ช่ือวิชำให้มีควำมชัดเจน
ข้ึน 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมกระชับและชัดเจนข้ึน 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452308  กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ  3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับกำรวำงแผนชีวิต เทคนิคและวิธีกำร
วำงแผนชีวิต กำรค้นหำส่ิงท่ีใช่ในตัวเอง    
ควำมคิดเพ่ือควำมส ำเร็จ เงินส่ีด้ำนงำนส่ีประเภท  
กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรออม กำรลงทุน และ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร กรณีศึกษำ ผู้ประสบ
ควำมส ำเร็จในอำชีพท่ีโดดเด่น 

เพิ่มรายวิชา เนื่องจากต้องการให้
นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในอนาคต 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453107  ชีวิตกับกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

ควำม หม ำยและ ควำม ส ำ คัญ ของ กำ ร เมือง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรด ำรงชีวิตกับกำรเมือง 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีทักษะกำรใช้ชีวิตอ ย่ำง
มีคุณภำพในอนำคตในฐำนะท่ีเป็น
พลเมืองของรัฐและสังคมโลก 

2453112  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง  3(3-
0-6) 

2453107  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง  
3(3-0-6) 

ปรับปรุงรหัสวิชำ และค ำอธิบำย
รำยวิชำให้ทันสมัย  -226- 
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ควำมหมำยและประเภทของ ควำมขัดแ ย้ ง ทำ ง
กำรเมือง ธรรมชำติและขอบข่ำยของควำมขัดแย้งทำง
กำรเมือง รูปแบบและกระบวนกำรของกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
อย่ำงสันติ ทักษะกำรเจรจำต่อรองและกำรไกล่เก ล่ีย 
กำรประชำพิจำรณ์ 

ควำมหมำยและประเภทของควำมขัดแย้งทำง
กำรเมือง ธรรมชำติและขอบข่ำยของควำมขัดแ ย้ง
ทำงกำรเมือง รูปแบบและกระบวนกำรของกำร
จัดกำรควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี ทักษะ
กำรเจรจำต่อรองและไกล่เกล่ียควำมขัดแย้งทำง
กำรเมือง กำรท ำประชำพิจำรณ์ 

เ พ่ือครอบคลุมเนื้อหำท่ี ส ำ คัญ
ใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453109  กำรเมืองกับอำเซียน  3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับภูมิภำคนิยมและสถำบันระหว่ำง
ประเทศ พัฒนำกำรและกลไกกำรท ำงำนของ
อำเซียน ควำมร่วมมือทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมภำยในอำเซียน และบทบำทของ
อำเซียนในเวทีโลก 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
กำรเมืองในกลุ่มประเทศอำเ ซียน
ซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบ้ำนมำกข้ึน 
เ พ่ือ เ พ่ิม ทักษะ กำ รใ ช้ชี วิตใน
อนำคต ซ่ึงคนไทยจะต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้คนจำกประเทศเพ่ือน
บ้ำนมำกข้ึน 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453110  กำรเขียนและกำรค้นคว้ำทำงรัฐศำสตร์  
3(2-2-5)  
 

ทักษะพ้ืนฐำนกำรคิด กำรเขียน และกำรอ่ำนงำน
วิชำกำรทำงรัฐศำสตร์ วิธีกำรค้นคว้ำในห้องสมุด 
กำ รท ำ ร ำ ย ง ำน  กำ ร อ้ำ ง อิ ง และ กำ ร เ ขี ยน
บรรณำนุกรม 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
เก่ียวกับกำรเขียนและกำรค้นคว้ำ
งำนทำงด้ำนรัฐศำสตร์มำกข้ึน อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำใน
กำรท ำงำนในระหว่ำงเรียนและ
เมื่อ -227- 
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  เข้ำท ำงำนประกอบอำชีพและกำร

ท ำงำนวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 
 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้  

2453111  ธรรมำภิบำลในระบบรำชกำร  3(3-0-6) 
 

ควำม รู้เ บ้ือง ต้นเก่ียวกับหลักธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนภำครัฐ แนวคิดเก่ียวกับธรรมำภิบำล 
ตัวช้ีวัดและปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำ
ธรรมำภิบำลไปใช้ในองค์กรภำครัฐต่ำงๆ ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรประยุกต์ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนด้ำนต่ำงๆของภำครัฐ กำรประเมิน
คุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ภำครัฐ 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
เก่ียวกับหลักธรรมำภิบำลและกำร
น ำหลักธรรมำภิบำลไปใช้ในระบบ
รำชกำร อันจะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษำเมื่อเข้ำท ำงำนในอนำคต 

2453101  ภูมิรัฐศำสตร์และบริบททำงกำรบริหำร   
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย ขอบเขต พัฒนำกำรของภูมิรัฐศำสตร์ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิรัฐศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ 
แนวคิด ทฤษฎีเ ก่ียวกับภูมิ รัฐศำสตร์ ปัจจัยทำง
ภูมิศำสตร์ท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรและกำรปกครองของ
รัฐ ภูมิ รัฐศำสตร์ของประเทศไทยและของประเทศ
อ่ืนๆ 

2454103  ภูมิรัฐศำสตร์  3(3-0-6) 
 

ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภูมิรัฐศำสตร์ แนวคิดและ
ทฤษฎีด้ำนภูมิรัฐศำสตร์ท้ังแบบด้ังเดิมและร่วมสมัย 
แนวคิดกำรเมืองเชิงพ้ืนท่ี ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์ท่ีมี
ผลต่อควำมมั่นคงของรัฐ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
โดยใช้อำณำบริเวณและพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ังในกำ ร
แข่งขันเพ่ืออ ำนำจของประเทศ 

1) ปรับแก้ช่ือวิชำให้มีควำมชัดเจน
ข้ึน 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้มี
ควำมกระชับและชัดเจนข้ึน 
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2454103  รัฐศำสตร์แนววิพำกษ์  3(3-0-6) 
 

ปรัชญำ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับรัฐศำสตร์แนว
วิพำกษ์ วิภำษวิธีของจอร์จ เฮเกล คำร์ล มำร์กซ์ 
ทฤษฎีวิพำกษ์ของส ำนักแฟรงค์เฟิร์ท กำรวิพำกษ์
กำรเมืองยุคหลังสมัยใหม่ สตรีนิยมวิพำกษ์และกำร
วิพำกษ์แนวใหม่ 

2454104  รัฐศำสตร์แนววิพำกษ์  3(3-0-6) 
 

ปรัชญำ แนวคิด และทฤษฎีวิพำกษ์ของส ำนักคิด
ต่ำงๆ แนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยมและกลุ่มนักคิดหลัง
สมัยใหม่กับกำรศึกษำรัฐศำสตร์แนววิพำกษ์ วำท-
กรรมแนววิพำกษ์ เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง
แนววิพำกษ์ในยุคหลังสมัยใหม่ 

ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิช ำ ใ ห้
ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหำท่ี
ส ำคัญใหม่ๆ มำกย่ิงข้ึน 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2454105  กำรเมอืงกับศำสนำ  3(3-0-6) 
 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองกับศำสนำ จริยธรรม
ทำงศำสนำกับกำรเมือง ศำสนิกชนกับควำมเป็น
ประชำชน รัฐศำสนำกับรัฐโลกวิสัย กระบวนกำร
โลกำภิวัตน์กับลัทธิเคร่งศำสนำยุคใหม่ 

เ พ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกในโลกยุค
ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับกำรเมือง
เรื่องศำสนำที่น ำ ไปสู่ควำมรุนแรง
เพ่ิมมำกขึ้น จึงต้องกำรให้นักศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำ คัญ
และควำมละเอียดอ่อนของประเด็น
ทำงศำสนำ เพ่ือกำรด ำเนินชีวิตที่มี
ควำมสุขและควำมเข้ำใจผู้อื่นที่มี
ควำมหลำกหลำยในกำรนับถื อ
ศำสนำ 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2454106  วงศำวิทยำกำรเมอืงไทย  3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับวงศำวิทยำ 
กำ รผ ลิตส ร้ ำ ง ประ วั ติ ศำส ต ร์  กำ ร ศึก ษ ำ
ประวัติศำสตร์ 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยด้วย
มุมมองแบบหลัง 
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 กำรเมืองไทยแบบร้ือสร้ำง กำรเมืองของประวัติ-

ศำสตร์ชำติและประวัติศำสตร์ประชำธิปไตยไทย 
สมัยใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรท ำควำมเข้ำใจกำรเมืองไทย
อย่ำงแหลมคมมำกข้ึน 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2454107  สัญวิทยำกำรเมือง  3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสัญวิทยำ มำยำคติ กำร
ประกอบสร้ำงควำมหมำย และกำรตีควำมทำง
กำรเมือง สุนทรียศำสตร์กับกำรเมือง กำรศึกษำ
ปรำกฏกำ ร ณ์ทำงกำ รเ มือง ผ่ ำน วรรณกรรม 
ภำพยนตร์ ดนตรี และศิลปะ 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
ศำสต ร์ ด้ำน สัญ วิทยำมำกข้ึน 
เ พ่ือใ ห้เกิดทักษะในกำรตีควำม 
กำรท ำควำมเข้ำในกำรส่ือสำรทำง
กำรเมือง สำมำรถกล่ันกรองและ
วิเครำะห์กำรส่ือสำรทำงกำรเมือง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2454302 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ  
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย องค์ประกอบ บทบำทของระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ ระบบประมวลผล
รำยกำร ระบบจัดท ำรำยงำนส ำหรับกำรจัดกำร 
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ ระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศส ำนักงำนภำครัฐ  
จริยธรรมและควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์ 
 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำกข้ึน เนื่องจำกสังคมในอนำคต
จะเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมท่ี
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมี
บทบำทในทุกๆ มิติ 
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2462503  กฎหมำยอำญำ 1 ภำคท่ัวไป  3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 1 ต้ังแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ต้ังแต่มำตรำ 367-398 

2461503  กฎหมำยอำญำ 1 ภำคท่ัวไป  3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 1 ต้ังแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ต้ังแต่มำตรำ 367-398 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำตำมหลัก สูตร
นิ ติศำ สตร บัณฑิ ต  ( ห ลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ต้ังแต่มำตรำ 107-366 

2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ต้ังแต่มำตรำ 107-366 

ไม่เปล่ียนแปลง 

2463501  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย วิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2 

2463604  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2 
 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำตำมหลัก สูตร
นิ ติศำ สตร บัณฑิ ต  ( ห ลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)  

2463511  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย วิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6 

2463605  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6 
 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำตำมหลัก สูตร
นิ ติศำ สตร บัณฑิ ต  ( ห ลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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2463508  กฎหมำยลักษณะพยำน  3(3-0-6) 
 

ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของศำล 
ท้ังคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเก่ียวกับพยำน ควำมเห็นข้อ ท่ี
ศำลรู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำท่ีน ำสืบตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค  5 

2463606กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน 3(3-0-6) 
 

ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของ
ศำล ท้ังคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและ
ไ ม่ รั บ ฟังพยำนห ลักฐำน  ห ลัก เก่ี ย วกับพยำน 
ควำมเห็นข้อท่ีศำลรู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำท่ีน ำสืบ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 
ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำภำค 5 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำและช่ือวิชำ
ตำมหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

แขนงวิชำกำรปกครอง
ท้องถ่ิน 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452308  กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ  3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับกำรวำงแผนชีวิต เทคนิคและวิธีกำร
วำงแผนชีวิต กำรค้นหำส่ิงท่ีใช่ในตัวเอง    
ควำมคิดเพ่ือควำมส ำเร็จ เงินส่ีด้ำนงำนส่ีประเภท  
กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรออม กำรลงทุน และ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร กรณีศึกษำ ผู้ประสบ
ควำมส ำเร็จในอำชีพท่ีโดดเด่น 

เพิ่มรายวิชา เนื่องจากต้องการให้
นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในอนาคต 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452404  ส่ีแควศึกษำ  3(3-0-6) 
 

ประวัติศำสตร์ท้องถ่ินกับภูมิวัฒนธรรมชุมชน ควำม
หลำกหลำยทำ งวัฒนธ รรมของชุมชนต้นน้ ำ
เจ้ำพระยำ นิเวศวิทยำวัฒนธรรมท้อง ถ่ิน และ
ประเด็นทำงสังคมในเขตลุ่มน้ ำส่ีแคว 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำม รู้ควำมเข้ ำ ใ จ
เก่ียวกับมิติต่ำงๆ ของท้องถ่ินของ
ตนอย่ำงลึกซ้ึงสอดรับกับป รัชญำ
และวิสัยทัศน์ของ -232- 
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  มหำวิทยำลัยท่ีต้อง  กำรพัฒนำ

ท้องถ่ิน และปรัชญำของหลักสูตร
ท่ีต้องกำรผลิตคนไปเป็นผู้น ำท่ีมี
คุณภำพของสังคมและท้องถ่ิน 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452405 กำรจัดกำรภัยพิบัติในท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยของภัยพิบัติ ภัยพิบัติลักษณะต่ำงๆ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภัยพิบัติกับท้องถ่ิน แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ กำรป้องกัน
ภัยพิบัติ กำรจัดกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรฟ้ืนฟู
หลังเกิดภัยพิบัติ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
องค์กรเอกชนในกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

เพ่ิมรำยวิชำ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ภัยพิบัติในท้อง ถ่ิน 
และกำรท ำงำนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453406 กำรบริหำรงำนท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและหลักกำรบริหำรงำนท้อง ถ่ิน  กำร
บริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย  ปัญหำ
และแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนท้องถ่ินไทย 
และแนวโน้มในกำรบริหำรงำนท้องถ่ินไทย 

เพ่ิมรำยวิชำ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริหำรงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย  

2454404 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

 

2453407 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

 

เปล่ียนรหัสวิชำ 
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แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กฎ ระเบียบ และ กฎหมำยต่ำงๆ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน กฎ ระเบียบ และ 
กฎหมำยต่ำงๆ ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

2453407กำรปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 

เปรียบเทียบกำรปกครองท้องถ่ินของไทยกับประเทศ
ต่ำงๆ ในด้ำนรูปแบบ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำท่ี 
งบประมำณ กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนท้องถ่ิน         

2453408 กำรปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ3(3-0-6) 
 

เปรียบเทียบกำรปกครองท้องถ่ินของไทยกับประเทศ
ต่ำงๆ ในด้ำนรูปแบบ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำท่ี 
งบประมำณ กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แ ละ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนท้องถ่ิน         

เปล่ียนรหัสวิชำ 

2453402 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท้องถ่ินแบบมีส่ วน
ร่วม 3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์ และ กำร
จัดกำรเชิง ยุทธศำสตร์ ตัวแบบหรือแนวทำงในกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม 

2453409 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 
 

สถำนกำรณ์กำรพัฒนำประเทศและท้องถ่ิน ควำม
เช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำภำค 
ยุทธศำสตร์จังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้อง ถ่ิน 
แนว คิด ห ลักกำ ร  และ กระ บวนกำ รก ำหนด
ยุทธศำสตร์พัฒนำท้องถ่ิน โดยครอบคลุมถึงกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลท้องถ่ิน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ท้องถ่ิน กำรก ำหนด  ทิศทำงกำรพัฒนำและก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน รวมท้ังศึกษำ 

1)  เปล่ียนแปลงรหัสวิชำและช่ือ
วิชำ 
2)  ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ครอบคลุมมำกข้ึน 
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 ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ท้องถ่ินตำมกำรพัฒนำ

กลุ่มจังหวัด และกลุ่มพ้ืนท่ีในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบต่ำงๆ 

 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453410  กำรวิเครำะห์นโยบำยท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 

บทบำทของท้องถ่ินในกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
วำงแผนพัฒนำ  ควำมหมำย  ขอบเขต   วัตถุประสงค์
และวิธีกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย ท้ั ง
นโยบำยระดับจุลภำค  และมหำภำค   หลักทฤษฎี
และแนวควำมคิดเก่ียวกับกำรวำงแผนพัฒนำ กำร
พยำกรณ์กำรวำงแผนโครงกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสมบรูณ์ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

เพ่ิมรำยวิชำ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริหำรงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2454302 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ  
3(3-0-6) 
 

ควำมหมำย องค์ประกอบ บทบำทของระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรภำครัฐ ระบบประมวลผล
รำยกำร ระบบจัดท ำรำยงำนส ำหรับกำรจัดกำร 
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ ระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศส ำนักงำนภำครัฐ  
จริยธรรมและควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์ 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำกข้ึน เนื่องจำกสังคมในอนำคต
จะเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมท่ี
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมี
บทบำทในทุกๆ มิติ 
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2462503  กฎหมำยอำญำ 1 ภำคท่ัวไป  3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 1 ต้ังแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ต้ังแต่มำตรำ 367-398 

2461503  กฎหมำยอำญำ 1 ภำคท่ัวไป  3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 1 ต้ังแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ต้ังแต่มำตรำ 367-398 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำตำมหลัก สูตร
นิ ติศำ สตร บัณฑิ ต  ( ห ลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)  

2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ต้ังแต่มำตรำ 107-366 

2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ต้ังแต่มำตรำ 107-366 

ไม่เปล่ียนแปลง 

2463501  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย วิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2 

2463604  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2 
 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำตำมหลัก สูตร
นิ ติศำ สตร บัณฑิ ต  ( ห ลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)  

 2463511  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย วิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6 

2463605  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6 
 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำตำมหลัก สูตร
นิ ติศำ สตร บัณฑิ ต  ( ห ลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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2463508  กฎหมำยลักษณะพยำน  3(3-0-6) 
 

ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของศำล ทัง้
คดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเกี่ยวกับพยำน ควำมเห็นข้อ ที่ศำล
รู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำที่น ำสืบตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค  5 

2463606 กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน3(3-0-6) 
 

ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของ
ศำล ท้ังคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและ
ไ ม่ รั บ ฟังพยำนห ลักฐำน  ห ลัก เก่ี ย วกับพยำน 
ควำมเห็นข้อท่ีศำลรู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำท่ีน ำสืบ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 
ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำภำค 5 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำและช่ือวิชำ
ตำมหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

แขนงวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452304 กำรจัดกำรควำมรู้ในภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎีของกำรจัดกำรควำมรู้ บทบำท
ของกำรจัดกำรควำม รู้ต่อองค์กำร กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรจัดกำรควำม รู้ 
และกรณีศึกษำภำครัฐหรือภำคเอกชนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรควำมรู้ 

เพ่ิมวิชำนี้ เนื่องจำกกำรจัดกำร
ควำมรู้มีควำมส ำคัญต่อหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452305 กำรบริหำรงำนภำครัฐจำกกำรประยุกต์
องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ 3(3-0-6) 
 

พระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำล
ท่ี 9 ศำสตร์พระรำชำ และหลักกำรทรงงำน  ค ำสอน
และองค์ควำมรู้ท่ีพระองค์พระรำชทำนไว้ ... 

เพ่ิมรำยวิชำ เนื่องจำกปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ควำมรู้
ท่ีส ำคัญในกำรบริหำรงำนภำครัฐ 
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 กำรศึกษำโครงกำรในพระรำชด ำริท่ีเก่ียวกับด้ำน
ทรัพยำกรน้ ำ ด้ำนทรัพยำกรดิน ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ 
และด้ำนวิศวกรรม  หลักกำรของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชี วิต 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีช่วยพัฒนำให้คนไทยก้ำ วไป
ข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคงและย่ังยืน กำรประยุกต์องค์
ควำมรู้จำกศำสตร์พระรำชำสู่กำรบริหำรงำนภำครัฐ
อย่ำงย่ังยืน กรณีศึกษำภำครัฐหรือเอกชนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรประยุกต์ใ ช้
ศำสตร์พระรำชำ 

 

 
 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452306 กำรบริหำรภำครัฐในประชำคมอำ เซียน 
3(3-0-6) 
พัฒนำกำรทำงกำรเ มือง เศรษฐกิจ  สังคมแล ะ
วัฒนธรรมของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรเติบโตและ
ก ำ ร พัฒ น ำขอ งปร ะ เท ศสมำชิ กอ ำเ ซีย น กำร
บริหำรงำนภำครัฐในประเทศประชำคมอำเซียน
หลักกำรบริหำรและกำรด ำ เนินงำนของอำเซียน 
ตลอดจนกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศ และ ควำม
เกี่ยวพันกับประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศนอก
อำเซียน รวมถึงกำรปรับตัวของประเทศ ไทยใน
ประชำคมอำเซียน 

เ พ่ิมรำยวิชำนี้  เ พ่ือศึกษำกำ ร
บริหำรงำนภำครัฐในประชำคม
อำเซียน 
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ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452307กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กำร3(3-0-6) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับควำมขัดแย้ง  สำเหตุของ
ควำมขัดแย้ง ข้ันตอนในกระบวนกำรควำมขัดแ ย้ง 
องค์ประกอบของควำมขัดแย้ง หลักกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง  กลยุทธ์กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 

เ พ่ิมรำยวิชำนี้  เ พ่ือกำรท ำควำม
เข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้งในองค์กำรภำครัฐ 

 
 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2452308 กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ  3(3-0-6) 
 

แนวคิดเก่ียวกับกำรวำงแผนชีวิต เทคนิคและวิธีกำร
วำงแผนชีวิต กำรค้นหำส่ิงท่ีใช่ในตัวเอง  ควำมคิด
เพ่ือควำมส ำเ ร็จ เงินส่ีด้ำนงำนส่ีประเภท กำร
วำงแผนทำงกำรเงิน กำรออม กำรลงทุน และกำร
เป็นผู้ประกอบกำร กรณีศึกษำ ผู้ประสบควำมส ำเร็จ
ในอำชีพท่ีโดดเด่น 

เ พ่ิมรำยวิชำนี้  เ พ่ือกำรส่ง เสริม
ควำมส ำเร็จในชีวิตและอำชีพ 

2453301 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ 3(3-0-6) 
 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกร 
มนุษย์ หลักและวิธีกำรด ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม เทคนิคกำร
ฝึกอบรม   กำ ร พัฒนำกำ ร ฝึกอบรม และ กำร
ประเมินผลกำร พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

2453306 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 3(3-
0-6) 
 

ควำม หม ำยและควำมส ำคัญ ของกำ รพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์  หลักกำรและวิธีกำรด ำเนินงำน
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  บทบำท  หน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ กระบวนกำรทรัพยำกรมนุษย์ และกำร
ประยุกต์ใช้ศำสตร์สมัยใหม่กับกำรพัฒนำทรัพยำกร 

1) เปล่ียนแปลงรหัสวิชำและช่ือ
วิชำ 
2) ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้
ครอบคลุมมำกข้ึน 
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 มนุษย์  

2453309 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎี เ ก่ียวกับกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน ควำมส ำ คัญและประโยชน์ ของ ก ำ ร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำน 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รูปแบบ และ 
วิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และปัญหำ
กำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนในองค์กำร 

2453307 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎี เ ก่ียวกับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รูปแบบ และ
วิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และปัญหำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำร 

เปล่ียนรหัสวิชำ และปรับปรุง
ค ำอธิบำยรำยวิชำให้ครอบคลุม
มำกย่ิงข้ึน 

2453306 กระบวนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบ
มีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ  ทฤษฎีเก่ียวกับนโยบำยสำธำรณะ และ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ลักษณะและระดับกำรมี
ส่วนร่วมของ ประชำชน กระบวนกำรก ำหนดนโยบำย
โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

2453308 กำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วน
ร่วมและกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบเก่ียวกับกำรก ำหนด
นโยบำย กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ลักษณะและ
ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กระบวนกำร
ก ำหนดนโยบำยโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
กระบวนกำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ ปัจจัยท่ี
เ อ้ือต่อควำมส ำเ ร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษำ กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติของ
ประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ 

1) ตัดวิชำกระบวนกำรก ำหนด
นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม 
และวิชำกำรน ำนโยบำยสำธำรณะ
ไปปฏิบัติ ในหลักสูตรปี พ.ศ.2558 
ออก เนื่องจำกเนื้อหำวิชำสำมำรถ
ท ำกำรสอน โดยสอนรวมอยู่ใน
วิชำเดียวกันได้ 
2) ปรับเปล่ียนช่ือวิชำให้มีควำม
ครอบคลุมท้ังกำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะแบบมีส่วน  
 

2453307 กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ 3(3-0-
6) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบของกำรน ำนโยบำย 
สำธำรณะไปปฏิบัติ กระบวนกำรน ำนโยบำยสำธำรณะ
ไปปฏิบัติ ปัจจัยท่ีเอ้ือ ต่อควำมส ำเร็จของ -240- 
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กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  กรณีศึกษำ กำรน ำนโยบำย
สำธำรณะไปปฏิบัติของประเทศไทย 

 ร่วมและกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  

 
 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453309 กำรตลำดภำครัฐ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกำรตลำดภำครัฐ 
กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรภำครัฐ กำรน ำ
เคร่ืองมือทำงกำรตลำดมำประยุกต์ใ ช้กับกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงกำร
ตลำดส ำหรับกำรบริกำรสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม  กรณีศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรตลำดภำครัฐ 

เ พ่ิมรำยวิชำนี้ เนื่องจำกเป็นกำร
น ำ แนว คิดทำ ง กำ รตลำดม ำ
ประยุกต์ใ ช้กับกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ 

 
 

 
ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453310 กำรจัดกำรผังเมือง 3(3-0-6) 
 

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของกำรจัดกำร
ผังเมือง ปรัชญำ แนวควำมคิดและหลักกำรจั ดกำร
ผังเมือง กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมเก่ียวกับกำรต้ัง
ถ่ินฐำนของมนุษย์และกำรจัดกำรผังเมือง รูปแบบ
และแนวทำงในกำรจัดกำรผังเมืองส ำหรับพ้ืนท่ีใน
เมืองและชนบท กำรจัดกำรผังเมืองโดยกำรมี ส่วน
ร่วมของประชำชน กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ 
เ ก่ียวกับกำรใ ช้ท่ี ดิน และ กำ รจั ดกำร ผัง เ มื อง , 
กรณีศึกษำ กำรวำงผังเมืองท่ีดีและมีควำมโดดเด่นใน 

เ พ่ิม ร ำ ย วิชำนี้  เ นื่ อ งจ ำกกำร
จัดกำรผัง เมืองมีควำมส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำประเทศ 
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 กำรใช้ท่ีดินและกำรจัดกำรผังเมือง, กรณีศึกษำ กำร

วำงผัง เมืองท่ีดีและมีควำมโดดเด่นในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

 

 
 

ไม่มีรำยวิชำนี้ 

2453311 ภำวะผู้น ำส ำหรับนักบริหำร 3(3-0-6) 
 

แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกับภำวะผู้น ำ  ประเภทของ
ภำวะผู้น ำ บทบำทของ ผู้น ำในกำรบริหำ ร และ
เปล่ียนแปลงองค์กำรสู่ควำมส ำเร็จ คุณลักษณะส ำคัญ
ของผู้น ำองค์กำรสมัยใหม่ กรณีศึกษำ ผู้น ำท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรน ำประเทศหรือ
องค์กำรสู่ควำมส ำเร็จ 

เ พ่ิมรำยวิชำนี้  เนื่องจำกภำวะ
ผู้น ำมีควำมส ำคัญต่อกำรเป็นนัก
บริหำร 

2 4 5 4 3 0 3  กำ รจั ดกำ รน วัตกรรม และ กำ ร
เปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
 

แนวคิดและควำมหมำยของกำรจัดกำรนวัตกรรม
และกำรเปล่ียนแปลง  ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำร
เปล่ียนแปลง  เคร่ืองมือ เทคนิคและกระบวนกำร
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปล่ียนแปลง   ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อกำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปล่ียนแปลง 

2453312 นวัตกรรมและกำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง  
3(3-0-6) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ีย วกับน วัตกรรม และ ก ำ ร
เปล่ียนแปลง แหล่งท่ีมำของนวัตกรรม ประเภทและ
องค์ประกอบของนวัตกรรม วงจรนวัตกรรม นวัตกรรม
เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงและควำมสำมำรถในกำร
แ ข่ ง ขันขององค์กำร  กำ รสร้ ำงและ กำ รพัฒนำ
นวัตกรรมในองค์กำร  กำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง
องค์กำรสู่ควำมส ำเร็จด้วยนวัตกรรม 
 

เ ป ล่ี ยน ร หัส วิชำ เ ป ล่ี ยนช่ือ
รำยวิชำ และปรับปรุงค ำอธิบำย
รำยวิชำให้ชัดเจนข้ึน 
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2453308 กำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบกำรประเมินผลนโยบำย
สำธำรณะ  กระบวนกำรของกำรประเมินผลนโยบำย 
สำธำรณะ  เกณฑ์กำร ประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ    
ระเบียบวิธีท่ีใช้ในกำรประเมินผลนโยบำย สำธำรณะ  

2453313 กำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ 3(3-0-6) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบกำรประเมินผลนโยบำย 
สำธำรณะ กระบวนกำรของกำรประเมินผลนโยบำย 
สำธำรณะ เกณฑ์กำรประเมินผลนโยบำยสำธำ รณะ 
ระเบียบวิธีท่ีใช้ในกำรประเมินผลนโยบำยสำธำ รณะ 
และกรณีศึกษำกำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ 

เปล่ียนรหัสวิชำ และปรับปรุง
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

2462503  กฎหมำยอำญำ 1 ภำคท่ัวไป  3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 1 ต้ังแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ต้ังแต่มำตรำ 367-398 

2461503  กฎหมำยอำญำ 1 ภำคท่ัวไป  3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 1 ต้ังแต่มำตรำ 11-106 และภำค 3 ลหุ
โทษ ต้ังแต่มำตรำ 367-398 

ป รับ เ ป ล่ียน ร หัส วิ ช ำ ต ำ ม
ห ลัก สูตรนิ ติศำ สตร บัณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ต้ังแต่มำตรำ 107-366 

2462504 กฎหมำยอำญำ 2 ภำคควำมผิด 3(3-0-6) 
 

หลักท่ัวไปของกฎหมำยอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ ภำค 2 ต้ังแต่มำตรำ 107-366 

ไม่เปล่ียนแปลง 

2463501  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2 

2463604  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย วิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 1 และภำค 2 
 

ป รับ เ ป ล่ียน ร หัส วิ ช ำ ต ำ ม
ห ลัก สูตรนิ ติศำ สตร บัณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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2463511  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6 

2463605  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2   
3(3-0-6) 
 

กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำเก่ียวกับหลักท่ัวไป วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ตำมประมวลกฎหมำย วิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำ ภำค 3 ภำค 4 และภำค 6 
 

ป รับ เ ป ล่ียน ร หัส วิ ช ำ ต ำ ม
ห ลัก สูตรนิ ติศำ สตร บัณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

2463508  กฎหมำยลักษณะพยำน  3(3-0-6) 
 

ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของศำล 
ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเกี่ยวกับพยำน ควำมเห็นข้อ ที่
ศำลรู้ เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำที่น ำสืบตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค  5 

2463606 กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน 3(3-0-6) 
 

ลักษณะและกฎเกณฑ์กำรสืบพยำนหลักฐำนของ ศำล 
ท้ังคดีแพ่งและคดีอำญำ หลักในกำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำนหลักฐำน หลักเก่ียวกับพยำน ควำมเห็นข้อท่ีศำล
รู้เอง ข้อสันนิษฐำน หน้ำท่ีน ำสืบตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำค 5 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชำและช่ือ วิชำ
ตำมหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต ไม่เปล่ียนแปลง 
 2454801  เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำ ง

รัฐศำสตร์  1(60) 
 

กำรจัดประสบกำรณ์จ ำลอง ท่ีเ ก่ียวข้องกับกำ ร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนเอกชน 

2454801  เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชี พทำ ง
รัฐศำสตร์  1(60) 
 

กำรจัดประสบกำร ณ์จ ำลอง ท่ี เ ก่ีย ว ข้อง กับ กำ ร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ รัฐ วิสำหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนเอกชน 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
2454802 เตรียมสหกิจศึกษำ 0(45) 
 

แนวคิดและหลักกำร ของสหกิจศึกษำ ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษำ แนวทำงกำรปฏิบัติ
เก่ียวกับสหกิจศึกษำ เทคนิคกำรสมัครงำนและกำร
สอบสัมภำษณ์ ควำม รู้และทักษะส ำหรับ กำ ร
ป ฏิ บั ติ ง ำนในหน่ วยงำนต่ำง ๆ ประ กอบด้วย 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงำนเอกชน 

2454802 เตรียมสหกิจศึกษำ 0(45) 
 

แนวคิดและหลักกำร ของสหกิจศึกษำ ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษำ แนวทำงกำรปฏิบั ติ
เ ก่ียวกับสหกิจศึกษำ เทคนิคกำรสมัครงำนและกำร
สอบ สัม ภำษณ์  ควำม รู้ และทักษะส ำห รับกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐ วิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
หน่วยงำนเอกชน 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

2454802  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำง รัฐศำสตร์  
5(300) 
 

กำรเรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติงำนจริงในหน่วยงำน
ต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนเอกชน 

2454802  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงรัฐศำสตร์  
5(300) 
 

กำรเรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติงำนจริงในหน่วยงำนต่ำงๆ 
ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ รัฐ วิสำหกิจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนเอกชน 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

2454804 สหกิจศึกษำ 6(16สัปดำห์) 
 

นักศึกษำ ปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร  
1 ภำคกำรศึกษำ โดยนักศึกษำมีหน้ำท่ีรับผิดชอบใน
หน่วยงำนอย่ำงแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนของ
สถำนประกอบกำร กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวนี้ต้องเป็น
งำนหรือต ำแหน่งงำนท่ีนักศึกษำได้นำควำมรู้และ
ศำสตร์ต่ำงๆ ท่ีได้ศึกษำในสถำนศึกษำไปใช้ใน 

 2454804 สหกิจศึกษำ 6(16สัปดำห์) 
 

นักศึกษำ ปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร 1 
ภำคกำรศึกษำ โดยนักศึกษำมีหน้ำท่ีรับผิดชอบใน
หน่วยงำนอย่ำงแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนของ
สถำนประกอบกำร กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวนี้ต้อง เป็น
งำนหรือต ำแหน่งงำนท่ีนักศึกษำได้นำควำมรู้และ
ศำสตร์ต่ำงๆ ท่ีได้ศึกษำในสถำนศึกษำไปใช้ในกำร 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 
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  หลักสูตรปี พ.ศ.2558 หลักสูตรปี พ.ศ.2563 การปรับปรุงแก้ไข 
 กำรปฏิบัติงำนจริง  เมื่อเสร็จส้ินกำรปฏิบัติงำน 

นักศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนและน ำเสนอผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติงำนจริง เมื่อเสร็จส้ินกำรปฏิบัติงำน นักศึกษำ
ต้องจัดท ำรำยงำนและน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน 

 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 
9 แผนกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 3 แผนกำรศึกษำตำมแขนงวิชำ แบ่งออกเป็น 3 แผนกำรศึกษำตำมแขนงวิชำ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 
10 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 

1) นำงสำวชนันทิพย์ จันทรโสภำ  
2) นำยวรวิทย์ กล่ินสุข  
3) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก 
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถ่ิน 
1) นำงสำวคุณำกร กรสิงห์ 
2) นำยไพศำล เครือแสง 
3) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง 
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ คุณดิลกณัฐวสำ 
2) นำงสำววรรณมำฆะ เกสรดอกไม้ 
3) นำยวรวิทย์ นพแก้ว  

แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 
1) นำงสำวรตำ อนุตตรังกูร 
2) นำงสำวนันทิยำ สัตยวำที 
3) นำยกิตติพัฒน์ คงมะกล่ ำ 
แขนงวิชำกำรปกครองท้องถ่ิน 
1) นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง 
2) นำงกำญจน์ชนิดำภำ เมธีวรฉัตร 
3) นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก 
แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรณอร วันทอง (พัฒนกำรค้ำ) 
2) ว่ำท่ีร้อยตรีเอกลักษณ์ นำคพ่วง 
3) นำยอดุลเดช ถำวรชำติ 

ปรับเปล่ียนอำจำรย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ และ
ผลงำนทำงวิชำกำรสอดคล้องกับ
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ง  ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำงสำวรตำ อนุตตรังกูร 
2. ต ำแหน่ง   
 อำจำรย์  
3. วุฒิกำรศึกษำ  
 รัฐศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ กำรเมืองและกำรปกครอง  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  2558 
 รัฐศำสตรบัณฑิต        มหำวิทยำลัยนเรศวร 2555 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี 

1.บทความวิจยัหรอืบทความวชิาการทีต่ีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยูใ่นฐานขอ้มลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่

ว ันที่ออกประกาศ (ซ ึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หร ือตีพมิพไ์วใ้นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที่ 1) 
          นันทิยำ สัตยวำที, และรตา อนุตตรังกูร. (2562). บทบำทสื่อท้องถิ่นกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง

ใน จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (3), 189-198. (TCI 
กลุ่ม1) 

2.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

รตา อนุตตรังกูร , และนันทิยำ สัตยวำที . (2560). กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในจังหวัด
นครสวรรค์ กรณีศึกษำ เครือข่ำยป่ำชุมชนคนรักษ์ป่ำ เขำแม่กระทู้ บ้ำนธำรมะยม 
อ ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์. รำยงำนสืบเนื่องจำก การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 7 ธันวาคม 2560  นครปฐม: มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำช
วิทยำลัย. (น.36 – 48).  
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ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม 
 

 
ลงชื่อ .…………………………………………........ 

เจ้ำของผลงำน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำงสำวนันทิยำ สัตยวำที  
2. ต ำแหน่ง   
 อำจำรย์  
3. วุฒิกำรศึกษำ  
 รัฐศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ กำรเมืองและกำรปกครอง  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  2558 
 รัฐศำสตรบัณฑิต        มหำวิทยำลัยนเรศวร 2555 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี 

1.บทความวจิยัหรอืบทความวิชาการทีต่ีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยูใ่นฐานขอ้มลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุตัิ
และจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่

ว ันที่ออกประกาศ (ซ ึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หร ือตีพมิพไ์วใ้นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที่ 1) 
          นันทิยา สัตยวาที, และรตำ อนุตตรังกูร. (2562). บทบำทสื่อท้องถิ่นกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง

ใน จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8 (3), 189-198. (TCI 
กลุ่ม1) 

2.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
          รตำ อนุตตรังกูร, และนันทิยา สัตยวาที. (2560). กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ 

กรณีศึกษำ เครือข่ำยป่ำชุมชนคนรักษ์ป่ำ เขำแม่กระทู้ บ้ำนธำรมะยม อ ำเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์. รำยงำนสืบเนื่องจำก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
สังคมศาสตร์ครั้งที่  1 ประจ าปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-    
ราชวิทยาลัย, 7 ธันวาคม 2560 นครปฐม: มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย. (น.36 
– 48).  
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ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม 

 
 

ลงชื่อ .…………………………………………........ 
เจ้ำของผลงำน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำยกิตติพัฒน์ คงมะกล่ ำ  
2. ต ำแหน่ง   
 อำจำรย์  
3. วุฒิกำรศึกษำ  
 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ รัฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  2548 
 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ 2546 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี 

1. ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ ไ ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

กิตติพัฒน์ คงมะกล่ า: 2560. การเมืองไทยในมิติต่าง ๆ. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์; จ ำนวน 132 หน้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

 

ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม 

 
 

ลงชื่อ .…………………………………………........ 
เจ้ำของผลงำน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำยสุบัณฑิต จันทร์สว่ำง 

2. ต าแหน่ง  
 อาจารย์  
3. วุฒิการศึกษา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  2561 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย  2552 
รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2553 

พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  2550 
 4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานยอ้นหลัง 5 ปี 

1. ต าร าหรอืหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหนง่ทางวชิาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอร ับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ  

          สุบัณฑ ิต จันทร ์สว่าง: 2561. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทย . คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จ านวน  166  หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

 
ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ เป็นผลงำน

ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม 

 
 

ลงชือ่ .…………………………………………........ 
เจ้ำของผลงำน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำงกำญจน์ชนิดำภำ เมธีวรฉัตร 

2. ต าแหน่ง  
 อาจารย์ 
3. วุฒิการศึกษา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย  2558 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย  2553 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานยอ้นหลัง 5 ปี 

1. ต าร าหรอืหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอรบัต าแหนง่ทางวชิาการแลว้  

         ว ิชญาภา เมธ ีวรฉตัร : 2560. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จ านวน  120  หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

2. บทความวจิัยหรอืบทความทางวชิาการที่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที ่2  

          ว ิชญาภา เมธ ีวรฉ ัตร . (2560). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้น าท้องถิ่นในการ
พัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์. 
วารสาร บัณฑิตศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 5 (2), 13-26. (TCI กลุ่ม2) 

หมายเหตุ: เจ้าของผลงานเปล่ียนช่ือตนเองในภายหลัง 
 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงชื่อ .…………………………………………........ 
เจ้าของผลงาน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำงสำวธนันท์ธร โสภณดิลก  
2. ต ำแหน่ง   
 อำจำรย์  
3. วุฒิกำรศึกษำ  
 รัฐศำสตรมหำบัณฑิต   มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  2553 
 นิติศำสตรบัณฑิต        มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2550 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี 

2. บทความวจิัยหรอืบทความทางวชิาการที่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที ่2  
ธนันท์ธร โสภณดิลก. (2560). ทัศนคติของนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 5 (2), 
91-98. (TCI กลุ่ม 2)  

 

ขอรับรองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรข้ำงต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ เป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร เป็นผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม 

 
 

ลงชือ่ .…………………………………………........ 
เจ้ำของผลงำน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำงพรรณอร วันทอง (พัฒนกำรค้ำ) 

2. ต าแหน่ง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์) 

3. วุฒิการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2550 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2547 

4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานยอ้นหลัง 5 ปี 

1.บทความวจิยัหรอืบทความวิชาการทีต่ีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยูใ่นฐานขอ้มลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุตัิ

และจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
ว ันที่ออกประกาศ (ซ ึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หร ือตีพมิพไ์วใ้นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที่ 1) 

     พรรณอร พัฒนการคา้. (2560). ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
                   กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ องค์การบริหาร 

                  ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ .วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์บัณฑิตศึกษา, 6 (1),  
                  115-125. (TCI กลุ่ม1) 

หมายเหตุ: เจ้าของผลงานเปล่ียนนามสกุลตนเองในภายหลัง 
 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ ง

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงชื่อ .…………………………………………........ 
เจ้าของผลงาน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 ว่ำที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นำคพ่วง 

2. ต าแหน่ง  
อาจารย์ 

3. วุฒิการศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2554 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2550 

4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ2558– พ.ศ 2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานยอ้นหลัง 5 ปี 

1.ต าร าหรอืหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอรบัต าแหน่งทางวชิาการแลว้  

          เอกลักษณ์ นาคพ่วง: 2560. การพัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่ยุค Thailand 4.0. คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จ านวน 270 หน้า. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ .…………………………………………........ 
เจ้าของผลงาน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นำมสกุล  
 นำยอดุลเดช ถำวรชำติ 

2. ต าแหน่ง  
 อาจารย์ 
3. วุฒิการศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2555  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์, 2552 

4. ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2558– พ.ศ. 2562) 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานยอ้นหลัง 5 ปี 

1.ต าร าหรอืหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอรบัต าแหน่งทางวชิาการแลว้  

          อดุลเดช ถาวรชาติ: 2560. แนวคิดการปฏิรูปและการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ของไทย . คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; จ านวน 208 หน้า. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 

2. บทความวจิัยหรอืบทความทางวชิาการที่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที ่2  

          อดุลเดช ถาวรชาติ และคณะ. (2560). ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย.วารสาร 
                        บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงค์นครสวรรค์, 4 (3), 167-182. (TCI กลุ่ม2) 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงาน

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ ง  
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ .…………………………………………........ 
เจ้าของผลงาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะติดตาม ก ากับ ด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี   ๑/๒๕๖๓  วันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

ล ำดับ 
ที ่

ข้อเสนอแนะ 
สถำนะกำรด ำเนินกำร 

แก้ไข 
() 

รำยละเอียดกำรแก้ไข (ระบุหน้ำ) 
ไม่แก้ไข 
() 

เหตุผลท่ีไม่แก้ไข 

๑ หน้ำ ๘ เพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ข้อ ๕ มีกำรใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมวัตถุประสงค์เก่ียวกับกำรใฝ่รู้ เพ่ือ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องแล้ว โดยเพ่ิมลงไปใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เนื่องจำกกำรใฝ่รู้เพ่ือ พัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อ งเป็ นเนื้ อหำ ที่สำ มำ รถจั ด
รวมอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ได้ (โปรดดู หน้ำ ๘) 

  

๒ หน้ำ ๓ ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำของ
อำจำรย์ธนันท์ธร  โสภณดิลก มีสำขำวิชำ
หรือไม่ 

          คุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ธนันท์ธร  โสภณดิลก 
เป็น ร.ม. และ น.บ. ไม่มีวงเล็บหลังอักษรย่อคุณวุ ฒิ
กำรศึกษำ เนื่องจำกหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต
และนิติศำสตรบัณฑิ ตที่อำ จำรย์ ธนั นท์ ธร ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำ ไม่มีกำรแบ่งสำขำวิชำย่อยภำยในหลักสู ตร 
(*ทั้งนี้ เนื่องจำกทำง สนส. ได้เสนอแนะว่ำควรจ ะใส่ 
(...) หลังอักษรย่อคุณวุฒิของอำจำรย์ต่อเม่ือหลักสู ตร
นั้นมีกำรแบ่งแยกสำขำวิชำย่อยเท่ำนั้น และค ำที่จะใส่
เข้ำไปในวงเล็บก็คือชื่อสำขำวิชำเท่ำนั้น)  
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๓ ตรวจสอบรำยวิชำเก่ียวกับเทคโนโลยี
และกำรสื่อสำร เนื่องจำกมีรำยวิชำที่
เก่ียวกับเนื้อหำสำระนี้ในแขนงวิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์เพียงแขนงเดียว ควรจัด
ให้ครบทุกแขนงวิชำ 

    ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมรำยวิชำเก่ียวกับเทคโนโลยี และ
กำรสื่อสำร ได้แก่ วิชำ “ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรภำครัฐ” ลงไปในส ำรับรำยวิชำของทั้ง ๓ 
แขนงวิชำแล้ว (โปรดดู หน้ำ ๒๐ – ๒๑, ๒๓, ๖๒, 
๖๖, ๗๐, ๑๐๓ – ๑๐๕, ๒๒๓, ๒๒๘, ๒๓๓) 

  

๔ ควรเพ่ิมรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำและ
รำยวิชำสหกิจศึกษำด้วย 

     ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ และ
รำยวิชำสหกิจศึกษำ (โปรดดู หน้ำ ๒๔ - ๒๕, ๒๗ 
– ๒๘, ๓๐, ๓๓, ๗๘ – ๗๙, ๑๐๗, ๑๑๗, ๒๔๓) 

  

๕ ควรเพ่ิมเติมรำยวิชำที่ มีเนื้อหำสำร ะวิชำ
เก่ียวกับกำรใช้โปรแกรมปัญญำประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) ทำ ง ด้ำ น
กฎหมำยด้วย 

    ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมเนื้อหำเก่ียวกับกำรใช้โปรแกรม
ปัญญำ ประดิษ ฐ์  (Artificial Intelligence: AI) 
ทำ ง ด้ำ นกฎหมำ ย  ลง ในค ำ อธิ บ ำ ยร ำ ยวิชำ 
“ข้อบังคับทำงกำรปกครองส ำหรับนักรัฐศำ สตร์” 
แล้ว (โปรดดู หน้ำ ๔๙, ๒๐๗) 

  

๖ ทบทวนค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอั งกฤษ
และภำษำไทยให้ถูกต้อง และค ำอธิบำย
รำยวิชำจะเขียนเป็นวลี ดังนั้นจะไม่มี
เครื่องหมำยจุลภำค (full stop) 

    ได้ด ำเนินกำรแก้ไขค ำอธิบำยรำยวิชำทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษให้ถูกต้องทุกวิชำแล้ว (โปรดดู
หน้ำ ๓๔ – ๗๙) 
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