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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
วทิยาเขต/คณะ/สถาบนั    วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  รหสั : 25490681104678 
  ภาษาไทย           :  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ  
     และการเมือง 

ภาษาองักฤษ :         Master of Arts  Program in Leadership in Society, Business and Politics 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  ศศ.ม. (ผูน้  าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.A. (Leadership in Society, Business and Politics) 
3. วชิาเอก  
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   36   หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  2 ปี  
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   
  ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
       ผูน้  าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

เปิดสอนใน   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  วนัท่ี 24 เดือน สิงหาคม 2563 
  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562   
        เม่ือวนัท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 
   เม่ือวนัท่ี 20  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีพ.ศ. 2564 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและนกัการเมืองระดบัชาติ 
  8.2 นกัธุรกิจ ทั้งในส่วนท่ีเป็นผูป้ระกอบการ-พนกังานในบริษทั 
  8.3 ครู อาจารย ์นกัวชิาการ 
  8.4 นกัพฒันาองคก์ารเอกชน (NGO) 
  8.5 ท่ีปรึกษาอิสระ 
  8.6 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ พนกังานในหน่วยงาน ท่ีใชท้กัษะความรอบรู้ทางสังคม 
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
1. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์

 
3100xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ 

 
ศ.บ. (เศษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2516 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2523 

Ph.D. (Social Development) 
University of Bielefeld, 
Federal Republic of 
Germany, 2532 

2. ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 
 

3100xxxxxxxxx อาจารย ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศ) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2533 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 
2540 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
ปร.ด. (การพฒันาการธรรมาภิ
บาล) มหาวิทยาลยัราชภฏั 
จนัทรเกษม, 2555 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
3. ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร 

 
3269xxxxxxxxx ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2538 
สม.ม (สังคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2541 
สส.ด (การบริหารสังคม) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2556 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
     วทิยาลยันวตักรรมสังคม อาคารเรียนตึก 3 หอ้ง 109  มหาวทิยาลยัรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  
อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  ประเทศไทยในปัจจุบนัก าลงัก้าวสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ทางเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการพฒันา 
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองใหม่ ผา่นกระบวนเช่ือมต่อท่ีไร้พรมแดนตลอดจนการจดัระเบียบใหม่ของโลก 
ซ่ึงในโลกยุคใหม่จะมีเทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกนับริบทของโลกไดก่้อให้เกิดปรากฏสถานการณ์การก่อการร้าย สงครามการคา้ของประเทศ
มหาอ านาจ การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีคุกคามความมัน่คงของมวลมนุษย์ชาติ 
นอกจากน้ีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดก่้อใหเ้กิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อระบบสังคม และการเมืองไปทัว่โลก กอรป กบัการกา้วเขา้สู่ยุคการรวมตวัทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคได้
มีความเขม้ขน้ยิ่งข้ึนผ่านกลไกการพฒันาของระบบเศรษฐกิจท่ีเทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาทสูงยิ่งในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ การเป็นผูน้ าสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคใหม่ จะตอ้งมีความรอบรู้ท่ี
กวา้งขวางรอบดา้น และลุ่มลึกในประเด็นของบริบทโลก มีความเท่าทนักบัการพฒันาของเศรษฐกิจใหม่ๆ 
ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหาส าคญัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของโลกในภาพรวม  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  การเปล่ียนแปลงและการพฒันาทางสังคมท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวฒัน์ ท าใหส้ังคมตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาท่ีทา้ทายใหม่ เช่น สังคมผูสู้งอาย ุกระแสการต่อตา้นโลกาภิวฒัน์ การเปล่ียนแปลงของนวตักรรมทาง
เทคโนโลยี และปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นตน้  จากสถานการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม การบริหารจดัการสังคม นโยบายภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ท่ีตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ท่า
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ดงันั้นปรัชญาการบริหารจดัการสมยัใหม่ จะตอ้งมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความสามารถ 
มีการท างานเป็นทีมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตามพลวตัของสังคมโลก องค์กรในสังคมจึงจ าเป็นต้อง
สร้างผูน้ าให้มีกระบวนทศัน์ทางความคิดและสร้างองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบทสังคมใหม่ เพื่อช้ีน า
สังคม พฒันาสังคมไปสู่ทิศทางท่ีเหมาะสมโดยผูน้ าตอ้งมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะเพื่อเป้าหมายของการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและความมัน่คงของมนุษยใ์นสังคมไทยให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในบริบท
ของสังคมโลก    

   
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  ตามภารกิจของสถาบนัท่ีมุ่งให้บณัฑิตเป็นผูน้ า และทนัต่อบริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ปัจจุบนัเน้ือหาในหลกัสูตรเดิมไม่มีความสอดคล้องกบับริบททางสังคม เทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับกระบวนทศัน์ขององค์ความรู้และกระบวนการของ
การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบับริบทใหม่ของประเทศและของโลก โดยการพฒันาหลกัสูตรฯ มีความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ บูรณาการความเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจนสามารถ
น าไปสู่การพฒันาแนวความคิดและองคค์วามรู้ใหม่ๆ หรือนวตักรรมททางสังคมใหม่ เพื่อเป็นผูน้ าในการ
ขบัเคล่ือนกลไกทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในทุกภาคส่วนของประเทศและภูมิภาคในอนาคต   
 
  12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  การปรัปบปรุงและพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนัท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา และ
สร้างผูน้ าท่ีเพียบพร้อมดว้ยความสามารถ มีคุณธรรม มีภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์ เพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ี
สนองตอบความตอ้งการของสังคม ตลอดจนส่งเสริมนวตักรรมและความคิดสร้างสรรคข์องการเป็นผูน้ าท่ี
ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในระดบัประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพ่ือให้บริการวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน) 

 13.1  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/ คณะ/ ภาควชิา/ หลกัสูตรอ่ืน 
 ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 

 13.2  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน   
   CSI 605 การพฒันาธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า  
 13.3 การบริหารจัดการ 
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จะท าหนา้ท่ีวางแผน บริหารงาน ติดตามการด าเนินงาน และท า

หนา้ท่ีประสานงานกบัคณะ และสาขาวชิาอ่ืน รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาเพื่อใหก้ระบวนการจดั
เรียนการสอนและการประเมินผลใหเ้ป็นไปตามวถุัประสงคข์องหลกัสูตร ปรับปรุงทบทวนและก าหนด
รายวิชา คณาจารยผ์ูส้อน การควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามเกณท์มาตรฐานระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยั      

 
หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

     จากบทเรียนการแกปั้ญหาวกิฤติในทุกๆ ดา้น ของหลายประเทศทัว่โลก พบวา่กระบวนการ 
แก้ปัญหาใดๆล้วนต้องอาศยัผูน้ า และ ต้องใช้มาตรการร่วมกันทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งประเทศ   ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริม
และสนับสนุนการพฒันาผูน้ าในทุกระดบัให้มีจิตวิญญาณ มีความเคารพคุณค่าแห่งความเป็น
มนุษยแ์ละตระหนกัถึงปัญหาท่ีส าคญัของมนุษยชาติ เช่น ปัญหาความเหล่ือมล ่าทางสังคม ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของระบบทุนนิยม ฯลฯ มีภูมิปัญญา มีวิสัยทัศน์ มี
คุณธรรม จริยธรรม   และมีการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ และทกัษะในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
จึงจะท าใหผู้น้  าในปัจจุบนั และในอนาคต สามารถน าพาสังคมไปสู่ความสันติสุขอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

               หลกัสูตรน้ีจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันามหาบณัฑิตให้เป็นผูน้ าท่ีมีความรอบรู้ในศาสตร์
และสหวิทยาการท่ีรอบด้าน เท่าทนัโลก มีการพฒันาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีวิสัยทศัน์ มีจินตนาการสร้างสรรค ์ มีการวางแผนและการบริหาร ท่ียืนอยูบ่นพื้นฐาน
ของการเขา้ใจความเป็นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง  
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 1.2 ความส าคัญ 
            หลกัสูตรน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อช่วยพฒันาวสิัยทศัน์ คุณธรรม และภาวะผูน้ า ใหส้อดคลอ้งกบั  
                 บริบทสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีภาวะผูน้ าทั้งดา้นความคิดและการปฏิบติั  
                 และคุณธรรม 
       1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.3.1   เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีองคค์วามรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์ ภารกิจ    
การวางแผน การบริหารจดัการ คุณธรรม และจริยธรรมของผูน้ าในบริบทของผูน้ าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                           1.3.2   เพื่อใหม้หาบณัฑิต มีความสามารถและทกัษะท่ีส าคญั  และจ าเป็นส าหรับการเป็น  
                ผูน้  าทางสังคมธุรกิจ และการเมือง ท่ีมีความสุข  และสามารถน าพาสังคมไปสู่ความสันติสุขอยา่ง 
                ย ัง่ยนืได ้โดยใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกรูปแบบท่ามกลางการปฏิบติัการจริงร่วมกบัทุก  
                ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
                           1.3.3  เพื่อใหม้หาบณัฑิตสามารถเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายผูน้ าทาง 
               สังคม ธุรกิจ และการเมืองทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ  โดยใชก้ระบวน 
               การเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการท ากิจกรรมร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนด  
โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี  

- พฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ  สกอ.  และ พ้ืนฐาน
หลกัสูตรในระดบัสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม ่าเสมอ 

- ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยใ์น
การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
- มคอ. 7 

2.พฒันาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนทางดา้นวชิาการ และการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในระยะแรก
ภายใน 3 ปี ระยะท่ีสองภายใน 5 ปี 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ผ ลิตและ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการ
บริการทางวชิาการ 

- สนบัสนุนให้อาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

- แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลใน
การผลิตผลงานวจิยั 

- จ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ท่ีสูงข้ึนต่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 
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การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3.เตรียมคณาจารย์ในด้านการสอน
เชิงวิ เคราะห์วิจัย  โดยคาดว่าจะมี
ด าเนินการและทบทวนทุกๆ 2 ปี 
 
 

-จดัใหมี้โครงการพฒันาการสอนและ
สนบัสนุนการท าวจิยัในหมู่คณาจารย ์
-สนับสนุนให้คณาจารยล์งพ้ืนท่ีเพ่ือ
ตรวจสอบ/รับรู้ปัญหาส าคญัในสงัคม 
 

1. มีโครงการพฒันาการสอนและทุน
สนับสนุน เพื่องานวิจัยของอาจารย์
เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีโครงการเสวนาวิเคราะห์ปัญหา
สงัคมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4.พฒันาคณาจารยใ์นดา้นการเป็น 
ผูน้ า ผูร้อบรู้ ทนัเหตุการณ์ 
ทั้งทางดา้นสงัคม ธุรกิจ  
แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง  โ ด ย ค า ด ว่ า จ ะ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 5 ปี 

- จดัใหมี้กลุ่มติดตามสถานการณ์ 
อยา่งใกลชิ้ด  
- ให้คณาจารย์ออกไปสนับสนุน
บริการวิชาการในการฝึกอบรมระยะ
สั้นกบัหน่วยงาน/องคก์ร ภายนอก 

3. มีโครงการจดัเสวนาวเิคราะห์ 
วจิารณ์ สถานการณ์ ทางสงัคม ธุรกิจ 
และการเมืองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
4. อาจารยมี์กิจกรรมในการบริการ
วชิาการกบัหน่วยงานหรือองคก์ร
อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง   

5.ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้น
ภาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญา
โท โดยคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ
ภายใน 3 ปี 

เนน้การใชภ้าษาองักฤษในการจดัการ
เรียนการสอน 

5.นกัศึกษามีทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษในการอ่านต ารา/
บทความไดดี้ข้ึน และสามารถผา่น
การทดสอบภาษาองักฤษ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 

 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  6    
    สัปดาห์ หรือตามดุลพินิจของผูอ้  านวยการหลกัสูตร 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
    ไม่มี  
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
     เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.   
           ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 
    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาท่ีปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับรอง
และมีคุณสมบติัอ่ืนตามเกณฑก์ าหนดของหลกัสูตร 

 2.2.2 ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 
 2.2.3 ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
   2.2.4  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญา 
    มหาบณัฑิต  
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 ทกัษะและความรู้ดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัศึกษาส่วนใหญ่
ตอ้งปรับปรุงทกัษะทางภาษาองักฤษเพื่อใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 หลกัสูตรไดจ้ดัใหมี้การเรียนภาษาองักฤษ รวมถึงจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา เพื่อเตรียมตวัก่อน

เปิดเรียน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรและวิธีการศึกษาในหลกัสูตร ตลอดจนถึงประเด็น
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ส าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหารเวลาให้เหมาะสมในการเรียนและการท างาน รวมทั้งผูบ้ริหาร
หลกัสูตรฯไดมี้การติดต่อและพบปะกบันกัศึกษาเพื่อใหข้อ้แนะน าท่ีเหมาะสม 

 
  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีท่ี 2 - 19 19 19 19 
รวม 20 39 39 39 39 

คาดวา่จะจบการศึกษา - 18 18 18 18 
 
     แผน ข 

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีท่ี 2 - 19 19 19 19 
รวม 20 39 39 39 39 

คาดวา่จะจบการศึกษา - 18 18 18 18 
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       2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณ  ดงัน้ี 
  งบบุคลากร       2,400,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน  2,400,000    บาท 
   หมวดค่าจา้งประจ า        -                 บาท 
  งบด าเนินการ      3,2900,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน    710,000    บาท 
   หมวดค่าใชส้อย  2,100,000    บาท 
   หมวดค่าวสัดุ     240,000    บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค    240,000    บาท 
  งบลงทุน          350,000 บาท 
   หมวดครุภณัฑ ์     350,000    บาท 
     รวมทั้งส้ิน    6,040,000 บาท 
 
       2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 
       2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 
และประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
    3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์)  
     1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั         15           หน่วยกิต  
    3) หมวดวชิาเลือก             9          หน่วยกิต  
    4) วทิยานิพนธ์                    12          หน่วยกิต 
                                                 รวม            36          หน่วยกิต 
   3.1.2.2 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
     1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั                    15          หน่วยกิต 
    3) หมวดวชิาเลือก                    15          หน่วยกิต 
    4) การศึกษาคน้ควา้อิสระ     6          หน่วยกิต  

     รวม            36          หน่วยกิต 
3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     
  3.1.3.1 หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน    (ไม่นับหน่วยกติรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาองักฤษ ตามข้อก าหนดใน

ประกาศของมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และจะตอ้ง
ลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอ้  านวยการหลกัสูตรหรือคณะกรรมการ
หลกัสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาและผล
การสอบคดัเลือก และไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร ส่วนการวดัผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใน
ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดงัต่อไปน้ี  

 
     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies)  
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  3.1.3.2 หมวดวชิาบังคับ 
      แผน ก.แบบ ก 2 และแผน ข. เรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี                                                     15 หน่วยกิต 
                                                                จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 CSI 603  วธีิวทิยาวจิยัทางสังคมศาสตร์                   3(3-0-6) 
   (Research Methodology for Social Science) 
       CSI 604 สัมมนาภาวะผูน้ า                                                                  3(3-0-6) 
 (Seminar in Leadership) 
       CSI 605   การพฒันาธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า                 3(3-0-6) 
 (Good Governance Development for Leaders) 
       CSI 606   ทฤษฎีผูน้ าและการพฒันาวสิัยทศัน์ผูน้ า     3(3-0-6) 
  (Leadership Theories and Vision Development of Leaders) 

CSI 607   นวตักรรมธุรกิจโลก       3(3-0-6) 
  (Global Business Innovation) 
  

             3.1.3.3    หมวดวชิาเลือก จัดเป็น 3 กลุ่มวชิา ได้แก่ 
                 กลุ่มที ่1  กลุ่มวชิาผู้น าทางสังคม 
 กลุ่มที ่2  กลุ่มวชิาผู้น าทางธุรกจิ 
 กลุ่มที ่3  กลุ่มวชิาผู้น าทางการเมือง 
 

แผน ก. แบบ ก 2      เลือกเรียน 3 วชิา จ านวน 9 หน่วยกิต  
แผน ข.                     เลือกเรียน 5 วชิา จ านวน 15 หน่วยกิต  

 

                           กลุ่มที ่1  กลุ่มวชิาผู้น าทางสังคม 
                                                                                  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
      CSI 614 การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพฒันา                                              3(3-0-6)   
                           (Social Impact Assessment of Development) 
      CSI 615 การใชส่ื้อสาธารณะเพื่อสังคม              3(3-0-6)   
                           (Public Communication for Society) 
      CSI 622        นวตักรรมเทคโนโลยแีละสังคม  3(3-0-6) 
 (Technology and Social Innovation) 
      CSI 623 นวตักรรมสังคมโลก   3(3-0-6) 
 (Global Social Innovation)        
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  กลุ่มที ่2 กลุ่มวชิาผู้น าทางธุรกจิ 
                                       จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
      CSI 641 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศในยคุดิจิทลั      3(3-0-6) 

(Ecological Digital Economics)   

 CSI 642 การพฒันาเศรษฐกิจและโลกาภิวตัน์  3(3-0-6) 
   (Economic Development and Globalization) 
       CSI 643 การวเิคราะห์ธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม               3(3-0-6) 
 (Business Analysist and Corporate Social Responsibility) 
       CSI 644 นวตักรรมธุรกิจเพื่อสังคม               3(3-0-6) 
 (Business Innovation for Society) 
       กลุ่มที ่3 กลุ่มวชิาผู้น าทางการเมือง 
                                       จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
       CSI 661 สัมมนาเศรษฐกิจการเมืองไทย       3(3-0-6) 
 (Seminar of Thai Political Economy) 
 CSI 662 การเมืองการปกครองโลกเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
 (Global Comparative Politics and Government) 
       CSI 663 การคอรรัปชนัทางการเมือง      3(3-0-6) 
 (Political Corruption) 
 CSI 664 การส่ือสารทางการเมือง        3(3-0-6) 
 (Communication Politics) 
        
3.1.3.4 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค้นคว้าอสิระ (แผน ข) 
                                                                  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

แผน ข 
CSI 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ       6(0-18-9) 

                           (Independent Study)  
 CSI 698      การสอบประมวลความรู้    0(0-0-0) 
                     (Comprehensive Examinations) 
 แผน ก แบบ ก2  
 CSI 699      วทิยานิพนธ์             12(0-36-18) 
                     (Thesis) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
  ระบบทวภิาค 

ช้ันปีที ่1 
แผน ก. แบบ ก 2 

(การศึกษารายวชิาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข. 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที ่1 
CSI 603  วธีิวทิยาวจิยัทางสังคมศาสตร์                3(3-0-6) 

          (Research Methodology for Social Sciences) 
CSI 605 การพฒันาธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า        3 (3-0-6)  
               (Good Governance Development for Leaders) 
CSI 606  ทฤษฎีผูน้ าและการพฒันาวิสยัทศันผ์ูน้ า     3 (3-0-6) 
               (Leadership Theories and Vision  
                Development of Leaders) 
CSI 607 นวตักรรมธุรกิจโลก                               3(3-0-6)                                         
               (Global Business Innovation) 
 

รวม       12     หน่วยกติ   
   

ภาคการศึกษาที ่2 
CSI 604 สัมมนาภาวะผูน้ า                      3 (3-0-6) 
               (Seminar in Leadership) 
CSI____Elective                                                 3(3-0-6) 
CSI____Elective                                                 3(3-0-6) 
CSI____Elective                                                 3(3-0-6) 

 
รวม       12     หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่1 
CSI 603 วธีิวทิยาวจิยัทางสังคมศาสตร์             3 (3-0-6) 

          (Research Methodology for Social Sciences) 
CSI 605 การพฒันาธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า     3 (3-0-6)  
               (Good Governance Development for Leaders) 
CSI 606 ทฤษฎีผูน้ าและการพฒันาวิสยัทศันผ์ูน้ า    3 (3-0-6) 
               (Leadership Theories and Vision 

Development of Leaders) 
CSI 607 นวตักรรมธุรกิจโลก                              3(3-0-6)                                         
               (Global Business Innovation) 
 

รวม       12     หน่วยกติ   
 

ภาคการศึกษาที ่2 
CSI 604 สัมมนาภาวะผูน้ า                     3(3-0-6) 
               (Seminar in Leadership) 
CSI____Elective                                               3(3-0-6) 
CSI____Elective                                               3(3-0-6) 
CSI____Elective                                               3(3-0-6) 

 
รวม       12     หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่2 

แผน ก. แบบ ก 2  
(การศึกษารายวชิาและท าวิทยานิพนธ์) 

แผน ข. 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที ่1  

CSI 699  วทิยานิพนธ์                                        6(0-18-9) 
                (Thesis)            
                                       

รวม       6     หน่วยกติ 
 

 
ภาคการศึกษาที ่2 
CSI 699  วทิยานิพนธ์                                        6(0-18-9) 
                (Thesis)       
                                       

 
รวม       6     หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่1 

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

รวม       6     หน่วยกติ 
 

 
ภาคการศึกษาที ่2 
CSI  697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                   6(0-18-9) 
               (Independent Study) 
CSI 698  การสอบประมวลความรู้                      0(0-0-0) 
              (Comprehensive Examinations) 

รวม       6     หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 3.1.5.1 หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน                                                                               (ไม่นับหน่วยกติรวม) 
 ENL 500     ภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)   
                        (English for Graduate Studies) 

       การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง และการอ่าน เพื่อจบัใจความส าคญัของ
เอกสารทางวิชาการที่ใชศ้พัทเ์ทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนบัสนุน
ทั้งดา้นการพูด การเขียน 

   Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non- technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 

 
 
  3.1.5.2   หมวดวชิาบังคับ  
       แผน ก.แบบ ก 2 และแผน ข. เรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี                                                            15 หน่วยกิต 

  
CSI 603        วธีิวทิยาวจัิยทางสังคมศาสตร์                                                              3(3-0-6)  

     (Research Methodology for Social Science) 
                ความหมาย สาระส าคญัและความสัมพนัธ์ของศาสตร์  ปรัชญา  หลักวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แนวทาง รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการวิจยัทางสังคม  ได้แก่  การก าหนด
ประ เด็นปัญหาการวิจัย  การส ารวจและทบทวนวรรณกรรม  การก าหนดกรอบคิดการ
วิจยั  ประชากร  กลุ่มตวัอย่าง การเก็บขอ้มูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์  และพยากรณ์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
      Concepts, essence and the relationship between science, philosophy and scientific  
method, approaches, designs, procedures and steps that involve social science research methodology, 
i.e. , identification of research questions, surveys, and literature reviews, formulation of  conceptual 
framework of researches, population, sampling techniques, data collection, applications of appropriate 
statistical techniques for analytical purposes and the use of models and data gathered from qualitative 
and quantitative researches for forecasting in social science researches.   
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  CSI 604  สัมมนาภาวะผู้น า                                                                                           3(3-0-6)  
  (Seminar in Leadership) 

  สัมมนาบทบาทหน้าท่ีของความเป็นผูน้ าทางสังคม  ธุรกิจ  และการเมือง   วิเคราะห์
ประสบการณ์เชิงประจกัษ์ของนักศึกษา  ประเมินประสิทธิภาพและศกัยภาพของความเป็นผูน้ าใน
องคก์รระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ  และระดบันานาชาติ  นกัศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมการ
สัมมนาต่างๆท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถน าไปสู่ประเด็นส าคญัของการท าวิทยานิพนธ์  หรือ การศึกษา
คน้ควา้อิสระ 

   Seminar on the role of leadership in society, business and politics. Analysis of 
empirical experiences of students, evaluation of efficiency and potentiality of leadership in different 
levels, e.g., community, national and international levels. Students will have a chance to participate in 
various seminars that could eventually lead to topics for thesis or independent study. 

   
  CSI 605    การพฒันาธรรมาภิบาลส าหรับผู้น า                                                              3(3-0-6)  
  (Good Governance Development for Leaders) 

 รายละเอียดเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐานและระดบัสูงส าหรับผูน้ าทาง สังคม 
ธุรกิจและการเมือง วเิคราะห์เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของผูน้ าในภูมิภาคต่างๆของโลก วเิคราะห์
คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีใช้ในการบริหารยุคใหม่ วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลกัทศพิธราชธรรมและหลกัศาสนาของแต่ละศาสนา วเิคราะห์คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีขาดหาย
ของผูน้ าทุกระดบัและท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูน้ าทุกระดบั สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและเติม
เต็มคุณธรรมและจริยธรรมท่ีขาดหายของผูน้ าทุกระดับ ศึกษางานวิจัยและผลการศึกษาเก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

 Details of morality and ethics for leadership in society, business and politics at the 
basic and sophisticated detail levels.  Analyze and compare the morality and ethics of leaders at the in 
regional and global levels.  Analysis of moral ethics as the main good governance in modern 
management. Analyze morality and ethics based on the ten principles of good governance and religious 
principles. Analyze factors affecting a lack of morality and ethics of leaders at all level as well as factors 
contributing to the success of leaders. Promote participation and fulfill morality and ethics of leader at 
all levels.   Study research and conclusions on morality and ethics for leadership in society, business 
and politics.  
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CSI 606    ทฤษฎีผู้น าและการพฒันาวสัิยทัศน์ผู้น า                3(3-0-6)  
  (Leadership Theories and Vision Development of Leaders) 

     ทฤษฎีต่างๆ ท่ีอธิบายถึงประเภทของผูน้ าและรูปแบบการน าท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ศึกษา ศาสตร์และศิลป์ว่าดว้ยการพฒันาภาวะผูน้ า ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางสังคม ธุรกิจ 
และการเมือง กระบวนการคิด ระบบคิด การก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ แผนงาน การปฏิบติังานตามแผน 
การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึน ความสามารถสร้างแรงจูงใจและการน าบุคลากรในองคก์รให้
สามารถปฏิบติังานจนบรรลุภารกิจและวสิัยทศัน์ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

   Theories that describe the type of leader and leadership style that has since past and 
present education and the arts by developing leadership.  Under the social, business and political 
changes. Study the thinking system, processes, mission, action plan, implementation, problem 
solving, ability to motivate and lead organizational staff to achieve their missions and visions. 
 
CSI 607   นวตักรรมธุรกจิโลก                                                                        3(3-0-6)  

 (Global Business Innovation) 
     ทฤษฎีต่างๆ ท่ีอธิบายถึงนวตักรรมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ และแนวโน้มของ
ธุรกิจท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ของโลก การพฒันาองค์กรธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ี
เป็นนวตักรรมใหม่ เช่น big data, AI, block chain เป็นตน้ กรณีศึกษา   

                  Theories that describe types of business innovations and tendency of new business of 
the world, development of business organizations under innovation technologies such as big data, AI, 
block chain, and case studies.  
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       3.1.5.3     หมวดวชิาเลือก 
                        จัดเป็น 3 กลุ่มวชิา ได้แก่ 
                                 กลุ่มที ่1   กลุ่มวชิาผู้น าทางสังคม 
                                 กลุ่มที ่2   กลุ่มวชิาผู้น าทางธุรกจิ 
                                 กลุ่มที ่3    กลุ่มวชิาผู้น าทางการเมือง 
        
  แผน ก. แบบ ก 2      เลือกเรียน 3 วชิา จ านวน 9 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปนี ้
        แผน ข.                     เลือกเรียน 5 วชิา จ านวน 15 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 
   
 กลุ่มที ่1        กลุ่มวชิาผู้น าทางสังคม 
        CSI 614        การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพฒันา                                              3(3-0-6)   
                                  (Social Impact Assessment of Development) 

   การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพฒันารูปแบบต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสังคม
และชุมชน ประเภทของโครงการพฒันาท่ีมีผลกระทบต่อสังคม  แนวคิดทฤษฎีการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีตวัอยา่งของการประเมินผลกระทบทางสังคม  

    Infrastructure development projects that have impact on society and community.  
   Types of development projects. Concepts and theories of Social impact assessment (SIA/EIA).        
   Process and steps of SIA/EIA , laws and regulations related to SIA/EIA. Cases study on SIA/EIA.         

  
 CSI 615   การใช้ส่ือสาธารณะเพ่ือสังคม                                                                      3(3-0-6)  

   (Public Communication for Society) 
   ความหมายของส่ือสาธารณะ   ประเภทและศกัยภาพของส่ือสาธารณะท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ของคนในสังคม เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต    ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การใช้ส่ือสาธารณะเพื่อสังคม การใช้ส่ือสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ขอ้มูล และการ
สร้างความสัมพนัธ์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ตวัอย่างความส าเร็จของการใช้ส่ือสาธารณะในการน าและ
เปล่ียนแปลงทางสังคม   พฤติกรรมของผูบ้ริโภค   ทศันคติทางการเมือง คุณธรรมและจริยธรรม กบั
การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อสาธารณะเพื่อสังคม 

   The meaning of public communication, type and potential of public communication 
affecting awareness of people, e.g., television, radio, newspapers, and internet Factors contributing to 
the success of public social media.  The use of public media as a source of knowledge and information 
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exchange. And building relationships through the Internet. case studies of using public communication 
for social change, behavior of consumer, attitude change in politics, social, ethnic and morality, and 
research study related with this subject.  

 
       CSI 622  นวตักรรมเทคโนโลยแีละสังคม                                                                    3(3-0-6)  
   (Technology and Social Innovation) 

    ความหมาย แนวคิด และรูปแบบการนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสังคม นวตักรรม
ทางการศึกษา นวตักรรมทางการตลาดสังคม นวตักรรมทางการเงิน นวตักรรมทางการส่ือสาร แนว
ทางการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการแกปั้ญหาสังคม และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากนวตักรรม
เทคโนโลยท่ีีมีต่อสังคม 

Definitions, concepts and patterns of technological innovation for society, 
educational innovation, social marketing innovation, financial innovation, communication innovation, 
guidelines for developing technology to solve social problems, and the impact of technology 
innovation on society. 

 
 CSI 623    นวตักรรมสังคมโลก                                         3(3-0-6)  
   (Global Social Innovation) 

   แนวคิด รูปแบบการนวตักรรมสังคมทั้งระดบัประเทศ และสากลโลก การท าความ
เขา้ใจบริบทสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางการน านวตักรรมทางสังคมไปพฒันาเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

Concepts, patterns of social innovation, both nationally and globally, under the 
understanding of relevant social contexts and guidelines for the development of social innovation to 
develop sustainability. 
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กลุ่มที ่2   กลุ่มวชิาผู้น าทางธุรกจิ 
 
CSI 641   เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศในยุคดิจิทลั         3(3-0-6) 

   (Ecological Digital Economics) 
    ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางเศรษฐกิจในยคุดิจทลั 

นิยาม ความหมาย  แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศและแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทลั องคป์ระกอบของนิเวศ
เศรษฐกิจ  การพฒันาระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทลั การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การ
กระจายผลผลิตอย่างเป็นธรรม การดูแลขนาดของผลผลิตให้พฒันาได้อย่างย ัง่ยืน การใช้แนวคิด
เศรษฐกิจเชิงนิเวศในยดุดิจิทลัเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

   Overviews of economic system overview, factors and environments of economics in 
the digital age, definitions, meanings, concepts in ecological digital economy, components of 
ecological economy, development of economic systems in the digital age, concepts of efficient 
resource allocations, distributive justice, sustainable product size care, the use of ecological digital 
economics concepts for social development, business, politics and environment. 

 
       CSI 642  การพฒันาเศรษฐกจิและโลกาภิวตัน์            3(3-0-6)  
  (Economic Development and Globalization) 

         รูปแบบเศรษฐกิจในปัจจุบนั ระเบียบโลกในวาระใหม่ๆ ในระดบัพหุภาคีและองค์การ
ระหว่างประเทศ ประเด็นสงครามการคา้และเช้ือชาตินิยม การพฒันาเศรษฐกิจและการมีส่วนรวม 
แนวโนม้และความสนใจของปัญหาระดบัโลก เช่น การพฒันาเทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม การแพร่ระบาด
ของโรค อาชญากรรมขา้มชาติ และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงแบบดั้งเดิม และความ
มัน่คงของโลกใหม่ 
  Current issues in contemporary economy, the New World Orders in modern issues at 
the multilateral and international organizations, issues of trade war and nationalism, economic 
development and participation, trends and issues of global problems such as technology development, 
environment, epidemics, transnational crime and other issues related to traditional security and the 
stability of the New World Order. 
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  CSI 643       การวเิคราะห์ธุรกจิและความรับผดิชอบต่อสังคม                                          3(3-0-6) 
    (Business Analysist and Corporate Social Responsibility) 

    ประเภทและตวัแบบ องคค์วามรู้ของนวตักรรม กระบวนการสร้างนวตักรรม กลยุทธ์
การจดัการนวตักรรม การแสวงหาและการถ่ายโอนนวตักรรม การสร้างพนัธมิตรเพื่อการพฒันาธุรกิจ
นวตักรรม การน านวตักรรมออก สู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์การประเมินความส าเร็จของนวตักรรม 
กรณีศึกษา 
    Types and models, knowledge of innovation, innovation creation process, innovation 
management strategy, searching and transferring of innovation, creating partnership for innovation 
business development, launching innovation to market for a commercial purpose, innovation 
achievement evaluation, and case studies.   
 
CSI 644   นวตักรรมธุรกจิเพ่ือสังคม                   3(3-0-6)  

   (Business Innovation for Society) 
   ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมความพร้อม

ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ท่ีมีต่อขอ้ก าหนด การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจและบริการท่ีมี ต่อผูบ้ริโภค แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
กระบวนการออกแบบและการประเมินผล การพฒันาผลิตภณัฑ ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ กรณีศึกษา 

   Commercial rules and regulations related to environment, preparation of Thai 
industrial business to required rules, analysis and assessment of environmental impacts of eco-products 
and consumer services, eco-design concept, design process and evaluation, eco-product development, 
and case studies.  

 
 กลุ่มที ่3   กลุ่มวชิาผู้น าทางการเมือง  
 
  CSI 661    สัมมนาเศรษฐกจิการเมืองไทย                        3(3-0-6)                                
    (Seminar of Thai Political Economy) 

   สัมมนาและวเิคราะห์ ประเด็นปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทย ในบริบทต่างๆ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบนั ระบอบประชาธิปไตยไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มนายทุนกบั
นกัการเมือง พลวตัทางการเมือง นโยบายของรัฐ และพฤติกรรมของนกัการเมืองท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองไทยเปรียบเทียบกบัสากล 
. 
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   Seminars and analysis, problems, economic structures, Thai politics in various 
contexts since 1932 to the present.  Thai democratic system, relationships between capitalist and 
politicians, political dynamicity, government policies, and politicians’  behaviors that impact the 
society, economics and politics in Thailand vis-à-vis international.  
  
CSI 662   การเมืองการปกครองโลกเปรียบเทยีบ                              3(3-0-6) 

    (Global Comparative Politics and Government) 
   แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการเปรียบเทียบการเมืองการปกครองของโลก และระดับ
ภูมิภาค ตลอดจนการศึกษาประเด็นทางการเมืองการปกครองเปรียบเทียบร่วมสมยั รูปแบบของรัฐ 
ระบอบการปกครอง สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ระบบการเลือกตั้ง พรรค
การเมือง ระบอบประชาธิปไตย ระบบราชการ และนโยบายสาธารณะของไทย  
   Concepts, theories and methods of comparison of politics in various dimensions and 
levels, studies of contemporary political, administrative and political issues, institutions and political 
processes, election system, political parties, democracy, bureaucracy and public policies of Thailand.  

   
  CSI 663   การคอรรัปชันทางการเมือง                  3(3-0-6) 
     (Political Corruption) 
     พฤติกรรม รูปแบบ ของนกัการเมือง พรรคการเมือง หรือบุคลากรทางการเมือง ในการ

ใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจรัฐเพื่อไปช้ีน าทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และก าหนด
นโยบายสาธารณะต่างๆ เพื่อใหต้นเอง ครอบครัว และพวกพอ้งไดผ้ลประโยชน์ จนท าลายกฎเกณฑท่ี์ดี
ของสังคมและการเมืองประชาธิปไตย กรณีศึกษา 

Behaviors, patterns of politicians, political parties or political personnel in their use 
of influence to gain state power to guide economic, politics and formulate various public policies for 
the benefit of themselves, families and friends that destroy rules and laws of democratic society and 
politics, and case studies.   

 
 CSI 664          การส่ือสารทางการเมือง                                                                                  3(3-0-6) 
                                (Communication Politics) 

       กระบวนการและพฤติกรรมในการส่ือสารทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง การส่ือสารทางการเมืองโดยใช้
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ส่ือออนไลน์  อิทธิพลและผลกระทบของการส่ือสารทางการเมือง องคก์รและสถาบนัในกระบวนการ
ส่ือสารทางการเมือง และเทคนิควทิยาดา้นส่ือสารทางการเมือง 

Processes and behaviors in political communication, democratic political expressions in 
democracy, rights and freedom of political expressions, uses of social media for political 
communication, influences and effects of political communication, organizations and institutions in 
the process of political communication as well as political communication techniques.  

 

    3.1.3.4 วทิยานิพนธ์ (แบบ ก 2) / การศึกษาค้นคว้าอสิระ (แผน ข)   
 

 CSI   697 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                                 6(0-18-9)  
  (Independent Study) 

 หัวขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแบบตวัต่อตวั เพื่อเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาสามารถเลือกท าโครงการวิจยัสร้างสรรค์หรือการศึกษากรณีศึกษาไดโ้ดยตนเอง   
โดยตอ้งเสนอเอกสารประกอบการศึกษา และน าเสนอดว้ยปากเปล่าใหอ้าจารยไ์ดป้ระเมินผลดว้ย  

 Topics that are of interest to students under the guidance of an adviser, one by one, to 
open a chance for students to select an creative research project or case study by himself. The student 
must present a paper that is complementary to his education or research plan and make an oral   
presentation for evaluation by the advisor.  

      
  CSI    698 การสอบประมวลความรู้            0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examinations) 

      วชิาบงัคบัก่อน : ศึกษารายวชิาบงัคบัและวชิาเลือกครบถว้น 
             การสอบประมวลความรู้ทางผูน้ า สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เกณฑก์ารสอบผ่านคือ 

ผลการสอบตอ้งอยูใ่นระดบัขั้นเป็นท่ีน่าพอใจ (S)  
  Comprehensive examination in Leadership in Society, Business and Politics, S/U 

graded, S grade is required for completion. 
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 CSI   699 วทิยานิพนธ์  12(0-36-18) 
  (Thesis) 

 การวิจยัส าหรับนกัศึกษาแผน ก(2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทาง
สังคม ธุรกิจ และการเมืองเป็นโครงการวิจยัในหัวข้อหรือประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ 
ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยตอ้ง
มีรายงานและการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

 A research for the fulfillment of the Master of Arts Degree in Leadership in Society, 
Business and Politics. The research topics or issues are based on student interest under the guidance 
of advisors and a thesis committee.  Successful candidates must finish the thesis and pass an oral 
examination. 
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 3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร    

ล าดบัท่ี ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ-สกลุ เลขท่ีบตัรประชาชน คุณวฒิุ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอน 
สถาบนั ปี (ชัว่โมง/สปัดาห์) 

1. อาจารย ์ นาย ชาญชยั จิวจินดา 
 

5101xxxxxxxxx น.บ. 
บธ.ม. 
น.ม. 

 
ปร.ด. 

 

นิติศาสตร์ 
การจดัการ 

กฎหมายธุรกิจ-
หลกัสูตรนานาชาติ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

2532 
2537 
2543 

 
2558 

 

6 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นาย รัตพงษ ์สอนสุภาพ 
 

3420xxxxxxxxx ศ.บ 
 

ศ.ม 
.ปร.ด. 

 

เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เศรษฐศาสตร์การเมือง 
การพฒันาธรรมาภิบาล 

 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

2532 
 

2539 
2554 

 

6 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาว ฉตัรวรัญช ์องคสิงห 3120xxxxxxxxx บธ.บ. 
รป.ม. 
กศ.ด. 

 

บญัชี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
พฒันศึกษาศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2527 
2535 
2545 

 

6 
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ล าดบัท่ี ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ-สกลุ เลขท่ีบตัรประชาชน คุณวฒิุ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอน 
สถาบนั ปี (ชัว่โมง/สปัดาห์) 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ร้อยต ารวจเอก 

นาย จอมเดช  ตรีเมฆ 1100xxxxxxxxx รป.บ. 
M.A.  
ปร.ด. 

 

ต ารวจศาสตร์ 
Criminology 

อาชญาวทิยาการงาน
ยติุธรรมและสงัคม 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
Middlesex University, U.K. 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

2549 
2553 
2558 

 

6 

 
3.2.2 อาจารย์พเิศษ  

ล าดบัที ่
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน 

จากสถาบัน ปี (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
1 รองศาสตราจารย ์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 

 
xxxxxxxxxxxxx อ.บ. 

Licenciatura  
 
Diplome  
d’ Etude 
Doctorado 
de Estado 

ภาษาองักฤษและฝร่ังเศส 
Facultad de Ciencia 
Politica y Economica 
Superior Europeen 
 
Ciencia Politica 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
Universidad Complutense de 
Madrid, Spain 
Universite de Nancy, France 
 
Universidad Complutense de 
Madrid, Spain 

2509 
2516 

 
2518 

 
2525 

3 

2. อาจารย ์
 

ดร.ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์  B.E. 
M.S. 
Ph.D 

Sociology 
Sociology 
Economics 

Hamburg University, Germany. 
Hamburg University, Germany. 
Hamburg University, Germany. 

2510 
2510 
2514 

3 
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4. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าการศึกษาค้นคว้าอสิระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
    การศึกษาคน้ควา้อิสระ: ท าการศึกษาหรือสร้างสรรคช้ิ์นงานในประเด็นหรือปัญหาทางการ

สังคม ธุรกิจ และการเมือง หรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    วทิยานิพนธ์ :  ท าวจิยัและน าเสนอผลการวิจยัในเน้ือหาสาระ ประเด็นปัญหาทางการสังคม 

ธุรกิจ และการเมือง หรือประเด็นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   เป็นงานวิจยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระใหม่ท่ีสร้างสรรคไ์ดอ้งคค์วามรู้ใหม่น าไปใช้และ

เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะ
ทางปัญญา และ 

    1) มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
    2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใช ้
                                 กระบวนการวจิยัแกปั้ญหาเก่ียวกบัผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
    3) สามารถน าเสนอผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ า ทางสังคม ธุรกิจ 
                    และการเมือง 
    4) สามารถน าเสนอผลงานวจิยัต่อสาธารณะได ้

 4.3 ช่วงเวลา 
  4.3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) : ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2   
  4.3.2  การศึกษาคน้ควา้อิสระ (แผน ข) : ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2   
 4.4 จ านวนหน่วยกติ 

4.4.1 ส าหรับแผน ก แบบ ก2 วทิยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
4.4.2 ส าหรับแผน ข  การศึกษาคน้ควา้อิสระ    6  หน่วยกิต 

 4.5 การเตรียมการ 
  วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
                 4.5.1  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรและคณาจารยใ์นหลกัสูตรจดักิจกรรมให้นกัศึกษาประชุม 

สัมมนา เชิงปฏิบติัการ วพิากษเ์คา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระตาม
องคป์ระกอบการวจิยั  

  4.5.2  นกัศึกษาน าเสนอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระตาม
องคป์ระกอบการวจิยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบติั
ของบณัฑิตวทิยาลยั 
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  4.5.3 นกัศึกษารับขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร่างการวจิยัหรือ
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา   

 4.6 กระบวนการประเมินผล 
         แผน ก แบบ ก2     ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 (1)  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
 (2)  การเสนอวทิยานิพนธ์ 
 (3)  การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 (4)  การตรวจทานการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น ดว้ยโปรแกรมอกัขราวิสุทธ์ิ และ/
หรือโปรแกรมคดัลอกผลงาน Turnitin    

       แผน ข     ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
(1) การสอบเคา้โครงการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
(2) การเสนอผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
(3) การสอบประมวลผลความรู้ 
(4) การตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน

ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

(5) การตรวจทานการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น ดว้ยโปรแกรมอกัขราวสุิทธ์ิ และ/
หรือโปรแกรมคดัลอกผลงาน Turnitin 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนกัและมีทศันคติท่ีดี
ต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ 

มีการสอดแทรกเร่ือง คุณธรรม จริธรรม ให้มีการ
ค านึงถึงคุณประโยชน์และเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม
ในทุกรายวชิา 

ทกัษะการเป็นผูน้ า และการท างานเป็นทีม  มีการให้น าเสนอโครงงาน การมอบหมายงานกลุ่ม และ
กิจกรรมของหลกัสูตรทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั  

มีวนิยัและความรับผดิชอบ สอดแทรกในรายวชิา  และการมอบหมายงานต่าง ๆ 
คุณภาพทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้
และเรียนรู้ดว้ยตนเองในด้านของการศึกษาคน้ควา้และ
น าเสนอเป็นองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในรูป
ของขอ้มูลสารสนเทศหรือบทความวชิาการท่ีมีคุณภาพ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกทางดา้นวิชาการและวิชาชีพโดยค านึงถึง

ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั เป็นผูท่ี้มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อผลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดย
นกัศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตส านึกในดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ีระบุไวด้งัน้ี 

(1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
  (2)  มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
    (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ  
       ความเป็นมนุษย ์
  (4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม 
 (5)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   หลักสูตรฯ  มีการก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกันในการศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้าน

คุณธรรม จริยธรรมให้กบันกัศึกษา โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา มีความรับผิดชอบในการ
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ท างานและการนดัหมายกบัอาจารยผ์ูดู้แลวิทยานิพนธ์/โครงงาน ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม
ในการศึกษาคน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิทยานิพนธ์/วิจยันิพนธ์โดยไม่ไป
คดัลอกหรือตดัต่องานของบุคคลอ่ืนมาเป็นของตน 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   (1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้ นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดเวลาท่ีมอบหมาย การนดัหมายกบัอาจารย ์และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
   (2) ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นควา้ท่ีมีการระบุแหล่งอ้างอิงท่ีน ามาใช้ในงาน

วทิยานิพนธ์/โครงงาน  
 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีครอบคลุมใน 3 ดา้น คือ ดา้นทฤษฎี  การวิพากษ ์และ

การปฏิบติั และนักศึกษาต้องมีความรอบรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกบัส่ิงท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาค้นควา้
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ โดยมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี 

 (1)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาชีพท่ี
ศึกษา 

 (2)  มีความรู้และความเขา้ใจในกฎหมายและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ี
ศึกษา 

 (3)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

 (4)  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการน าไป
ประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 

 (5)  มีความรู้ ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยเน้นหลกัทฤษฎี การวิพากษ์  

การปฏิบติั โดยนกัศึกษาสามารถสังเคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งได ้และเป็นผูท่ี้
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีตนเองศึกษาคน้ควา้  และน ามาพฒันาเป็นวทิยานิพนธ์/โครงงาน  
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       2.2.3.1  แผน ก แบบ ก2      

 (1)  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
 (2)  การเสนอวทิยานิพนธ์ 
 (3)  การตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน 
        ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการเสนอต่อท่ีประชุม 
    วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)     

          2.2.3.2 แผน ข      
(1)  การสอบเคา้โครงงาน 
(2) การเสนอโครงงาน 
(3) การสอบประมวลผลความรู้และปากเปล่า 
 

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในเชิงเหตุผล  

เขา้ใจถึงท่ีมาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง โดยนกัศึกษาจ าเป็นตอ้ง
มีทกัษะทางดา้นปัญญาดงัน้ี 

  (1)  สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และเป็นระบบ 
  (2)  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลต่างๆ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง  
                 สร้างสรรค ์ 
  (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
  (4)  สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาในวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
    (5)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1)  กรณีศึกษาทางการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์ 
   (2)  การอภิปรายกลุ่ม 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงาน ในดา้นต่างๆ ในชั้นเรียน 
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 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   นักศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีเหตุมีผล และสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

บุคคลอ่ืน หรือท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ ไดดี้ ดงัน้ี 
  (1)  มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารข่าวสารใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 
  (2)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม ล าดบัความส าคญั และ 
        สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
  (3)  สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นและโอกาสท่ีเหมาะสม 
  (4)  มีความรับผดิชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเองและกลุ่มคน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
          และความรับผดิชอบ 

   ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีต้อง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น  การคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคล หรือผูท่ี้มีประสบการณ์  โดยมี
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ
รับผดิชอบ  ดงัน้ี 

    (1)  สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
    (2)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    (3)  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ารท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
    (4)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
    (5)  มีภาวะผูน้ า 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
          รับผดิชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่ม และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของ
ขอ้มูลในขณะเขา้ชั้นเรียน 
 
  2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ 
                         เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1)  สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ 
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            แสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
  (2)  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
  (3)  มีทกัษะในการน าเสนอ โดยเลือกใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  
  (4)  มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาและให้เสนอ
แนวความคิดในการแกปั้ญหา และผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพภายในชั้นเรียน รวมทั้งมี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์และน าเสนอ
แนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  และเรียนรู้เทคนิคการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

   (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือ 
ต่างๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 
 2.6  ทกัษะการวจัิย 
  2.6.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวจัิย 

1) มีทกัษะในการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
2) สามารถประยกุตท์กัษะกบัการศึกษาหรือแกปั้ญหาในการท าวจิยั 
3) สามารถบูรณาการทกัษะความรู้ท่ีได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวจัิย 
  ใชรู้ปแบบการสอนท่ีเนน้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เนน้ระเบียบวธิิวจิยัรูปแบบต่างๆ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัวิทยานิพนธ์ หรือประเด็นการวิจยัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ
ศึกษาต่อไป  

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวจัิย 
1) การสอบประเมินผลองคค์วามรู้ในรายวชิาต่างๆ   
2) การสอบวดัคุณสมบติัความรู้ 
3) การสอบโครงร่างและปกป้องวทิยานิพนธ์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี  
 3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 

ความเป็นมนุษย ์
(4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

  3.1.2 ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาชีพท่ี 

ศึกษา 
(2) มีความรู้และความเขา้ใจในกฎหมายและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพท่ีศึกษา 
(3) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือ 

ท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
(4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการน าไป 

ประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 
(5) มีความรู้ ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ และสามารถ 

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   
             3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลต่างๆ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง  

สร้างสรรค ์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาในวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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  3.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารข่าวสารใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 
(2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม ล าดบัความส าคญั และ 

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นและโอกาสท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผดิชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเองและกลุ่มคน 

  3.1.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
(2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
(3) มีทกัษะในการน าเสนอ โดยเลือกใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  
(4) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  3.1.6  ทกัษะการวจัิย 
(1) มีทกัษะในการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถประยกุตท์กัษะกบัการศึกษาหรือแกปั้ญหาในการท าวจิยั 
(3) สามารถบูรณาการทกัษะความรู้ท่ีได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 



 38 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 
  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง  (วา่ง) ไม่รับผิดชอบ 

วชิาบังคับ 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
วจิยั 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน                           

ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา                           

หมวดวชิาบงัคบั                           

CSI 603  วธีิวทิยาวจิยัทางสงัคมศาสตร์                           

CSI 604  สมัมนาภาวะผูน้ า                                                                   
 

                     

CSI 605  การพฒันาธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า                                                
 

                  

CSI 606  ทฤษฎีผูน้ าและการพฒันาวสิยัทศัน์ผูน้ า                           

CSI 607  นวตักรรมธุรกิจโลก                                                         
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง          (วา่ง) ไม่รับผิดชอบ    
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
วจิยั 

หมวดวชิาเลือก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มที ่1 กลุ่มวชิาผู้น าทางสังคม                           

CSI 614 การประเมินผลกระทบทางสงัคมของการ 
               พฒันา      

                          

CSI 615 การใชส่ื้อสาธารณะเพื่อสงัคม                           

CSI 622 นวตักรรมเทคโนโลยเีละสงัคม                           

CSI 623 นวตักรรมสงัคมโลก                           
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง         (วา่ง)  ไม่รับผิดชอบ 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
วจิยั 

วชิาเลือก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มที ่2 กลุ่มวชิาผู้น าทางธุรกจิ                           

CSI 641 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศในยคุดิจิทลั                            

CSI 642 การพฒันาเศรษฐกิจและโลกาภิวตัน์                           

CSI 643 การวเิคราะห์ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ 
              สงัคม 

     
 
                    

CSI 644  นวตักรรมธุรกิจเพ่ือสงัคม          
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง         (วา่ง) ไม่รับผิดชอบ 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
วจิยั 

วชิาเลือก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มที ่3 กลุ่มวชิาผู้น าการเมือง                           

CSI 661  สมัมนาเศรษฐกิจการเมืองไทย                           

CSI 662  การเมืองการปกครองโลกเปรียบเทียบ                           

CSI 663  การคอรรัปชนัทางการเมือง                           

CSI 664  การส่ือสารทางการเมือง                            
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง        (วา่ง)  ไม่รับผิดชอบ 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
วจิยั 

วทิยานิพนธ์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

CSI 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                           

CSI 698 การสอบประมวลความรู้                           

CSI 699 วทิยานิพนธ ์                           
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3.2  ความคาดหวงัของผลลพัท์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา  
  แบบแผน ก แบบ ก2  

ปีท่ี รายละเอียด 
ปีท่ี 1 1) ตอ้งมีความรู้และเขา้ใจหลกัการตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ 3 สาขาวชิา 

     คือ สังคม ธุรกิจ และการเมือง และสามารถเช่ือมโยง บูรณาการ สาระส าคญัของ  
     รายวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์  
2) ตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการและขั้นตอนการท าวจิยั ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูล  
    การรวบรวมขอ้มูล การเรียบเรียง และน าเสนอ ตามระเบียบวธีิวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3) สามารถน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้  

ปีท่ี 2 1) สามารถด าเนินการพฒันาวทิยานิพนธ์ ท่ีครอบคลุมสาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ 
และการเมือง   
2) สอบผา่นการป้องกนัวทิยานิพนธ์ ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 
3) ตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารวชิาการหรือเผยแพร่ในการประชุมวชิาการท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
4) ส่งเล่มวทิยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์   

 
  แบบแผน ข  

ปีท่ี รายละเอียด 
ปีท่ี 1 1) ตอ้งมีความรู้และเขา้ใจหลกัการตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ 3 สาขาวชิา 

     คือ สังคม ธุรกิจ และการเมือง และสามารถเช่ือมโยง บูรณาการ สาระส าคญัของ  
     รายวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์  
2) ตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการและขั้นตอนการท าวจิยั ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูล  
    การรวบรวมขอ้มูล การเรียบเรียง และน าเสนอ ตามระเบียบวธีิวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3) สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ และน าเสนอเคา้โครงการคน้ควา้อิสระได ้

ปีท่ี 2 1) สามารถด าเนินการพฒันาการคน้ควา้อิสระ ท่ีครอบคลุมสาขาวชิาผูน้ าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง   
2) สอบผา่นการป้องกนัการคน้ควา้อิสระไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 
3) ตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารวชิาการหรือเผยแพร่ในการประชุมวชิาการท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
4) ส่งเล่มการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์   
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2559 ดงัน้ี 

1.1 มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผล แต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน 
การวดัผลและประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผดิชอบ 
รายวชิาจะก าหนดการสอบในแต่ละรายวชิาใหมี้อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 

 1.2 การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้คณะท่ี
รับผดิชอบรายวชิาจะก าหนด 

1.3 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์
ผูส้อนก าหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล  เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็น
กรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น 
เน่ืองจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้

1.4 การวดัผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวดัคุณสมบติั  และการสอบวิทยานิพนธ์  
เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษา โดย
จะตอ้งเป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 

1.5 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิาใหป้ระเมินเป็นอกัษรระดบัขั้น (Letter Grades)   
     ท่ีมีค่าระดบัขั้น (Numeric Grades)  ดงัต่อไปน้ี 

ระดับขั้น   ความหมาย  ค่าระดับขั้น(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
         A    ดีเยีย่ม    4.0 
           B+    ดีมาก    3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช ้    2.5 
         C    อ่อนมาก   2.0 

         F    ตก    0.0 
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  1.6 สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั มีความหมายดงัน้ี 
  S หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นระดบัขั้นเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วย

กิตสะสมได ้
  U หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นบัหน่วยกิตให ้
 W หมายความวา่ ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เม่ือนักศึกษาได้รับการ

อนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความใน
ขอ้ 26.2.2  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

 I หมายความวา่ การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ ใช้เม่ืออาจารย์ผูส้อน โดย
ความเห็นชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น
เห็นสมควรให้รอการวดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนกัศึกษา
ยงัปฏิบัติงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้ นย ังไม่
สมบูรณ์ เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I  ในรายวิชาใดนกัศึกษาตอ้งด าเนินการ
ติดต่ออาจารยผ์ูส้อนหรือหลกัสูตรท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น เพื่อให้มี
การวดัและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมี
เหตุอนัควร อาจารยผ์ูส้อน หรือหลกัสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้ งน้ีไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป  เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าว
ยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็น
ระดบัขั้น F หรือสัญลกัษณ์ U แลว้แต่กรณีทนัที 

 IP หมายความวา่ การศึกษาในรายวชิานั้นยงัไม่ส้ินสุด  การใหส้ัญลกัษณ์ IP จะกระท า
ได้เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นควา้อิสระ หรือ
รายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียนหรือปฎิบติังานต่อเน่ืองกนัมากกว่า
หน่ึงภาคการศึกษา สัญลกัษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการ
ปฏิบติังานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็น
ระดบัขั้น หรือสัญลกัษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาขณะท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
  2.1.1 มหาวิทยาลยัรังสิตไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกบักระบวนการทวน
สอบเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการประกนัคุณภาพภายใน และให้
คณะ วชิา หน่วยงานสนบัสนุน ถือปฏิบติั 
  2.1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั จดัให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ในแต่ละภาคเรียน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อนหรือผูรั้บผิดชอบรายวิชาไดร้ะบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งครบถว้น สมบูรณ์ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้น
รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 
  2.1.3 คณบดี หรือผูอ้  านวยการหลกัสูตรจดัให้มีกรรมการพิจารณาขอ้สอบและการวดัและ
ประเมินผลการสอบ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก คณบดี หรือ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ และอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อให้ความเห็นต่อขอ้สอบ วิธีการวดัและประเมินผล วา่มีความตรงประเด็นกบั
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อนท่ีจะมีการสอบ และการ
ประกาศผลสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจถึงสัมฤทธ์ิผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 

       การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจยั
สัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของมหาบณัฑิต ท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจยัท่ีได้ยอ้นกลบัมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์ารระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวการณ์การไดท้  างานของมหาบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ใน
ดา้นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของมหาบณัฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตท่ีจะจบ
การศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.3 การประเมินจากมหาบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียนรวมทั้ งสาขาอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของ
มหาบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

2.2.4 ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตรหรือเป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และการ
พฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 
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2.2.5 ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จ  านวนกิจกรรมในองค์การท่ีท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1 แผน ก แบบ ก2 

3.1.1  ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ไดเ้สนอวทิยานิพนธ์และสอบ
ผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และตอ้งเป็น
ระบบเปิดให้ผู ้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ ครบถ้วนตามหลกัสูตร และขอ้ 
ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา 

3.1.2  ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
3.1.3   ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่ง

นอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมวชิาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

3.1.4   ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อ            
รับปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

3.1.5 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 3.2  แผน ข 

3.2.1  ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ  ไดส้อบผา่นการสอบประมวล 
ความรู้ดว้ยขอ้เขียน ไดเ้สนอรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได ้และไดส้อบผา่นภาษาองักฤษตามประกาศมหาวิทยาลยั
รังสิตเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของสาขาวิชา
ท่ีจะรับปริญญา 

3.2.2  ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
3.2.3 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหรือส่วนหน่ึงของรายการการศึกษาคน้ควา้อิสระตอ้

ไดรั้บการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ไดใ้น 2 ลกัษณะ 
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 ลักษณะที่ 1  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบ
กระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 
โดยมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาดว้ย หรือน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ 
และบทความฉบบัสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการ (Proceedings) 

 ลักษณะที่  2   เผยแพร่ผลงานศิลปะในลกัษณะการจดันิทรรศการหรือการจดัการ
แสดง ซ่ึงเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคดัเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ จากคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่กรองผลงาน ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชา
ไม่ต ่ากวา่ 3  คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 

3.2.4   ไม่อยูใ่นระหวา่งการรอรับโทษทางวนิยันกัศึกษา ท่ีระบุใหง้ดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

3.2.5 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
 



 49 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยั บทบาท

หนา้ท่ีของอาจารย ์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์
  1.2 มีการปฐมนิเทศและพฒันาอาจารยใ์หม่เก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  1.3  มีการพฒันาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยใ์หม่เก่ียวกบั

การบริหารหลกัสูตรตามกรอบ TQF และการประกนัคุณภาพ 
      1.4  มีการพฒันาผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยใ์หม่ ในการบริหาร  
       หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. 
      1.5  พฒันาอาจารยใ์หม่ใหท้ราบถึงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของการท าหนา้ท่ีเป็น 

     อาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
      1.6  ก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน การวดัและ   
                    การประเมินผล การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ 
     การประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
  1.7 สร้างสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่นเป็นมิตรพร้อมร่วมปฏิบติังาน   
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

  2.1.1 ก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน อบรมการ
วดัและการประเมินผล อบรมการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา และการประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่ชุมชน 
2.2.2 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาการ โดยเขา้ร่วมอบรมสัมมนาเสนอผลงานวิจยั และ

ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในการประชุมวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรผลิตผลงานทางวชิาการ เช่น บทความ เอกสาร 
           ประกอบการสอน หนงัสือ ต ารา หรืองานวจิยั โดยตีพิมพล์งในวารสารวชิาการ หรือ     
           ตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มเผยแพร่ 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
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  กระบวนการในบริหารจดัการหลกัสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีประกาศใช้ มีการ
จดัการโดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการก ากบัดูแลข้ึน ใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับ
หลกัสูตร ให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง ซ่ึงมอบหมายให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรฯ เป็นผูด้  าเนินการ และ 2) ระดบั
วิทยาลัย โดยจัดให้มีคณะกรรมบริหารของวิทยาลัยนวตักรรมสังคม เป็นผูรั้บผิดชอบ ก ากับการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรฯ ทั้งน้ีจะให้เป็นไปตามกรอบของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยคณะกรรมการทั้งสองระดบัจะมีการ
ประชุมร่วมกนัทุก 4 เดือนเพื่อทบทวนการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตร ไดแ้ก่  คุณสมบติัอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรท่ีตอ้งมีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวชิาการตามมาตรฐานหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั
อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยพ์ิเศษตอ้งมีคุณวุฒิท่ีสอดคลอ้งและมีความเช่ืยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน ภาระ
งานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ การก ากบัและควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้
อิสระของนกัศึกษาตอ้งมีการะบวนการดูแลนกัศึกษาอย่างใกลชิ้ด การก ากบัและการดูแลการเรียนการ
สอน และคุณภาพผลงานทางวชิาการของนกัศึกษาและอาจารย์ของหลกัสูตรฯ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั ทั้ งน้ีหลักสูตรได้จดัให้มีการมีการประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตรทุกปีตลอดระยะเวลาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร   
   
2. บัณฑิต 
 สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการในการติดตาม
คุณภาพบณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในการติดตามคุณภาพบณัฑิตนั้น โดยหลกัสูตรมีการก าหนดคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้รวม 7 ดา้น  คือ 

1.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม   
2. ดา้นความรู้  
3.ดา้นทกัษะทางปัญญา  
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ   
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวจิยั 
7. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นอตัลกัษณ์ 

 มหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและรับปริญญาของหลักสูตรฯ มีคุณภาพตามแผนและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา ท่ีก าหนดไวค้รบทุกดา้น ดงัน้ี   

1. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
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บณัฑิตมีวนิยั มีความรับผดิชอบ มีความเคารพต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของสังคมทั้งน้ี 
บณัฑิตจ านวนหน่ึงไดร้วมกลุ่มกนัเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเกิดมาจากการศึกษาเรียนรู้ของ
หลกัสูตรฯในสาขาวชิาดา้นผูน้ าทางสังคม   

2. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นความรู้ – ความสามารถ 
บณัฑิตมีความรู้และความเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีดา้นผูน้ าและภาวะผูน้ าและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งสามารถน าไปประยกุตไ์ดใ้นงานทางดา้นธุรกิจ และการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การศึกษาเรียนรู้ของหลกัสูตรฯ ในสาขาวชิาดา้นผูน้ าทางธุรกิจ และสาขาผูน้ าทางการเมือง   

3. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
         บณัฑิตมีความสามารถในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาทางดา้นการเป็นผูน้ าได ้ โดยทกัษะการ
เรียนรู้ท่ีหลกัสูตรฯ มุ่งพฒันาทกัษะทางปัญญาดว้ยการบูรณาการความรู้ของศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัตาม
สาขาวชิา กอรปกบัการใหก้ารเรียนรู้เพื่อการศกัยภาพตามแต่ละบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท่ีต่างกนั   

4. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 
บณัฑิตส่วนใหญ่มีทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลระดบัดีมาก มีความสามคัคีในหมู่คณะ

สูงและมีภาวะผูน้ าท่ีดี มีการท างานเป็นทีม และมีเครือข่าย 
5. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
บณัฑิตมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอระดบัดีมาก ทั้งน้ีเกิดจากกระบวนการ

พฒันาการเรียนท่ีเนน้การวพิากษแ์ละน าเสนอความเห็นในชั้นเรียน พร้อมกบัการออกพื้นท่ีจริงในการ
เรียนรู้ ซ่ึงบณัฑิตจะตอ้งกลบัมาน าเสนองานในรูปแบบของการใชเ้ทคโนโลยต่ีอสาธารณะ   

6. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวจิยั 
บณัทิตมีทกัษะองคค์วามรู้ดา้นการวจิยัอยูใ่นระดบัดีโดยพิจารณาจากผลงานจากการพฒันาการ

คน้ควา้อิสระ หรือวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาตลอดการศึกษา โดยส่วนใหญ่สามารถเขียนบทความวจิยั
และน าไปเผยแพร่ในวารสารในฐาน TCI ได ้ 

7. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นอตัลกัษณ์  
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีความมัน่ใจและมีอตัลกัษณ์ส าคญัคือมีภาวะผูน้ าจากการเรียนรู้โดย

การระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตร    
 ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ตามมาตฐานขา้งตน้สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่บณัฑิตสามารถน าเอาความรู้
ท่ีไดศึ้กษาจากหลกัสูตรไปใชไ้ดใ้นการท างานทั้งอาชีพในสายงานและอาชีพอิสระไดต้ามวถุัประสงค ์  
  
  
3. นักศึกษา 
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  หลกัสูตรฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการนกัศึกษา โดยมีกระบวนการรับนกัศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา การควบคุมการดูแล การให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ 
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา ดงัน้ี  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะประชุมวางแผนการจัดการนักศึกษา  รวมกับ

กรรมการบริหารของวิทยาลยันวตักรรมสังคม เพื่อก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม  โดย

ก าหนดเป้าหมายนกัศึกษาทั้งปีการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 20 คน  

2) แต่งตั้งคณะท างานบริหาร ก ากบัดูแลนกัศึกษา และพิจารณาคดัเลือกการรับสมคัรนกัศึกษา 

และเตรียมความพร้อมในการรับสมคัรนกัศึกษา ทั้งน้ีการก าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด อาทิ ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จากสถาบนัท่ีกระทรวงศึกษาหรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนใหก้ารรับรอง เป็นตน้ 

3) นกัศึกษาผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง กวา่ร้อยละ 50 เป็นนกัศึกษา

เป็นผูท่ี้มีอาชีพหลักอยู่ในต าแหน่งระดับหัวหน้างาน เป็นเจ้าของกิจการ เป็นข้าราชการทหาร เป็น

ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีในองคก์รมูลนิธิ  หรือต าแหน่งหวัหนา้งานในรัฐวสิาหกิจ ส่วนท่ีเหลือเป็นบณัฑิต

จบใหม่ ซ่ึงนกัศึกษาอาจไม่มีฐานความรู้ท่ีจะเขา้ใจในวิชาของหลกัสูตรฯ ไดดี้พอ ดงันั้น หลกัสูตรจึง

จดัการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา โดยเน้นเร่ืองของการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการในวิชา

บงัคบั และเสริมความพร้อมนกัศึกษาดว้ยการจดัให้มีชัว่โมงอบรมพิเศษก่อนการเขา้ศึกษาเป็นเวลา 12

ชัว่โมงส าหรับผูท่ี้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เห็นควรให้ตอ้งมีการปรับพื้นก่อนการเรียนในภาค

เรียนเพื่อปรับฐานความรู้ใหส้ามารถเรียนรู้กบันกัศึกษาในชั้นเรียนได ้

4) การควบคุมดูแล และการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ ของนกัศึกษา หลักสูตรฯ ก าหนดให้มี

อาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาในแต่ละคน ซ่ึงท่ีปรึกษานกัศึกษามีหนา้ท่ีในการควบคุม ติดตามดูแล ใน

ด้านการเรียน การให้ค  าปรึกษาแนะแนวทางวิชาการ ตลอดจนการจดัท าหัวขอ้วิทยานิพนท์หรือการ

ค้นควา้อิสระ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการศึกษาทั้งน้ีหลกัสูตรฯ จดัให้มีข้อมูลกลางของ

นกัศึกษาแต่ละคนเพื่อเป็นการสนบัสนุนการบริหารงานและติดตามระบบนกัศึกษา 

5) กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และอาจารยท่ี์ปรึกษาจดัให้มีการประชุมในทุกภาคการศึกษา

เพื่อทบทวนการบริหารนกัศึกษาในดา้นการคงอยู ่และการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา โดยหลกัสูตรจดั

ให้มีแผนผงัระยะเวลาของการศึกษาในภาพรวมของแต่ละชั้นปี และก าหนดให้มีการจดัท ารายงานถึง
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อตัราการคงอยู ่และการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งชดัเจนในทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการก ากบั

ดูแลปัญหาการคงอยูแ่ละการส าเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาของการศึกษา   

6) การจดัการด้านความพอใจของนักศึกษา หลกัสูตรฯ จดัให้มีการประเมินความพอใจของ

นกัศึกษาต่อการบริหารจดัการของหลกัสูตรฯ ในดา้นต่างๆ เช่น ความพอใจดา้นการเรียนการสอน ดา้น 

สถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ฯลฯ โดยใหมี้การประเมินโดยผา่นแบบสอบถามเพื่อวดัความพอใน

ของนักศึกษาของหลักสูตรฯ และจัดให้มี ช่องทางการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนทางการบริหาร

นกัศึกษาโดยตรงกบัผูอ้  านวยการหลกัสูตร ซ่ึงเม่ือไดรั้บปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา จะมีการ

น าเอาปัญหาเขา้ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพื่อจดัการแกไ้ขปัญหาภายใน 3 วนั ในกรณีท่ีเป็น

ปัญหาระดบัหลกัสูตร และ จดัการแกปั้ญหาภายใน 1 สัปดาห์กรณีท่ีเป็นปัญหาระดบัคณะ/วทิยาลยั  

4. อาจารย์ 
กระบวนการบริหารและพฒันาอาจารย ์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารยใหม่ การคดัเลือกอาจารย ์

คุณสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์ดงัน้ี 

กระบวนบริหารดา้นการรับอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนในการรับสมคัร เกณฑ์
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารบุคคลของมหาวิทยาลยั หลักปฏิบติัและก าหนด
ขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ระเบียบคุณสมบติัอาจารย์ของบณัฑิตวิทยาลัย และต้องสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของหลักสูตร 
ตลอดจนผูเ้รียน ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

หลกัสูตรฯ ได้มีการประชุมและหารือถึงการทบทวนแผนอตัราอาจารย ์แผนด้านการบริหาร
อาจารย ์และแผนการส่งเสริมพฒันาอาจารย ์ทุกรอบปีการศึกษา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
และใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต และ สกอ. ท่ีตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามระเบียบ 

โดยไดก้ าหนดขั้นตอนในการรับสมคัรอาจารยใ์ห้มีความชดัเจน ซ่ึงมีขั้นตอนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย ์ ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ประชุมทบทวนพิจารณาแผนอตัราก าลงัของหลกัสูตรฯ ใน
ทุกรอบปี โดยพิจารณาถึงความตอ้งการอาจารยใ์หม่ในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยวเิคราะห์
แนวโนม้การลาออก หรือลาศึกษาต่อของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร แนวโนม้ของจ านวนนกัศึกษา และให้
มีการลงมติหรือบทสรุปในการจดัหาอาจารยเ์พิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนอาจารยท่ี์เกษียณอายุ เพื่อด ารงไว้
ซ่ึงมาตรฐานของคุณภาพและมาตรฐานตามระเบียบมหาวทิยาลยั  
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2. ระบบการรับสมัคร และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ เป็นกลไกหลกัในการบริหารจดัการ โดยไดจ้ดัการ ประชุมวางแผน
ก าหนดคุณสมบัติทั้ งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะต้อง
สอดคล้องกบัความตอ้งการของหลกัสูตรฯ  โดยเสนอกรรมการบริหารของวิทยาลยัและน าเสนอต่อ
ส านกังานฝ่ายบุคคลของมหาวทิยาลยัตามล าดบั เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัท่ีก ากบัไว ้

3. วางระเบียบ และระบุวนัเร่ิมตน้ของการรับสมคัร และระยะเวลาในการเปิดรับสมคัร (ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 1 เดือน ก่อนวนัสอบสัมภาษณ์) ส าหรับวนัประกาศผลการคดัเลือก โดยวิทยาลยัฯ ก าหนดให้
เป็นวนัท่ี 7 หลงัจากการสอบสัมภาษณ์แลว้  

4. การคดัเลือกอาจารย์ใหม่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรฯ 2 คน 
(ผูอ้  านวยการหลกัสูตรฯ เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คนเป็น
กรรมการ) เป็นกรรมการคดัเลือกอาจารยใ์หม่     

5. ให้หลักสูตรท าบันทึกแจ้งข้อมูลทั้ งหมดตั้ งแต่ข้อ 1-3 ไปยงัส านักงานฝ่ายบุคคลของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้ส านกังานฝ่ายบุคคลจดัท าเป็นประกาศรับสมคัร โดยบนัทึกจะตอ้งส่งถึงส านกังาน
ฝ่ายบุคคลไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท าการก่อนก าหนดการรับสมคัรจะเร่ิมข้ึน 

6. เม่ือกรรมการคดัเลือก ให้ความเห็นชอบ และอนุมติัให้รับอาจารยใ์หม่จะท าการประกาศผล
การคดัเลือกภายใน 7 วนั โดยฝ่ายบริหารของวิทยาลยัฯ จะด าเนินการแจง้ผลการคดัเลือกแก่ผูผ้่านการ
พิจารณา และส่งเร่ืองให้ฝ่ายบุคคลมหาวิทยาลัยด าเนินการในขั้นตอนการเจรจาผลตอบแทนอัตรา
เงินเดือนและตกลงวนัเร่ิมงานต่อไป  
  7. ผูผ้า่นการพิจารณาตกลงวนัเร่ิมงานแลว้ ฝ่ายบริหารของวทิยาลยัฯ จะท าหนงัสือขออนุมติัจา้ง 
ส่งไปยงัส านกังานบุคคล เพือ่จดัจา้งและท าสัญญาต่อไป  
  ส าหรับการบริหารและการพฒันาอาจารย ์คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะท าหน้าท่ีเป็น
กลไกหลกัในการด าเนินการเร่ืองของการบริหารอาจารยใ์นหลกัสูตร ฯ โดยจะมีการประชุมวางแผนเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงวิทยาฐานะของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีอยูถึ่งความสอดคลอ้ง เป็นไปเกณฑท่ี์ก ากบั
ไวข้อง สกอ. และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึง หลกัสูตร ฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ 
จะศึกษาปัญหาของอาจารย์แต่ละคนและก าหนดแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลกัสูตรท าผลงานวิชาการ และขอต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายก าหนด เช่นลดภาระการสอนโดย
การจดัเวลาการเรียนการสอนแบบเป็นทีม ส่งเสริมให้อาจารยมี์การพฒันาหวัขอ้วิจยั และสนบัสนุนแนว
ทางการท าผลงานทางวิชาการของอาจารยจ์ากทุนภายนอก เพื่ออาจารยใ์นหลกัสูตรมีการพฒันางานทาง
วชิาการอยา่งต่อเน่ือง   
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
การบริหารจดัการหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง หลกัสูตรมีการ

ออกแบบหลกัสูตร ควบคุม ก ากบัการจดัท ารายวิชา การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผูเ้รียน การก ากบัห้ีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดงัน้ี  

การออกแบบหลกัสูตรผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง คณะกรรมการบริหารจะประชุมและ
ออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ออกแบบแผนและ
ด าเนินการโดยพิจารณาถึงปัจจยั 3 ดา้น ต่อไปน้ี 

1) ดา้นสถานการณ์ ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  
2) ดา้นเป้าประสงค ์ท่ีระบุตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
3) ดา้นความสอดคลอ้ง กบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั ท่ีตอ้งการให้ “มหาวิทยาลยัรังสิตมุ่งเป็น

มหาวิทยาลยัชั้นน าท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ เน้นคุณภาพและสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล มี
ความเป็นเลิศทางดา้นการเรียนการสอนท่ีอยู่บนพื้นฐานของการคน้ควา้วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวตักรรมใหม่ และแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาช้ีแนะทางเลือกและเพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ชุมชน สังคม และ ประเทศ”  

จากปัจจยัขา้งตน้หลกัสูตรฯ จึงออกแบบโครงสร้างของหลกัสูตรโดยจดัเป็นหมวดวิชา บงัคบั 
และวิชาเลือก ซ่ึงในส่วนของวิชาบงัคบัเป็นหมวดวิชาท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนประกอบไปดว้ยวิชา
ท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีและการพฒันาวสิัยทศัน์ของผูเ้รียน นวตักรรมทางความคิด การวจิยัและคุณธรรม ส าหรับ
หมวดวิชาเลือกหลกัสูตรฯ จดักลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือกลุ่มวิชาทางสังคม กลุ่มวิชา
ทางธุรกิจ และกลุ่มวิชาทางการเมือง โดยนกัศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนทั้ง 3 กลุ่มวิชาไดต้ามแบบแผน 
ก 2 หรือ แผน ข ของหลกัสูตรฯ  

การควบคุม ก ากบัการจดัท ารายวชิา หลกัสูตรฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนในทุกวชิาตอ้งปรับปรุง
เน้ือหาสาระของวชิาให้มีความสอดคลอ้งกบัระบบคิดและบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เน้ือหาตอ้ง
เสริมวิธีคิดและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และให้มีการสอดแทรกมุมมองกระบวนการท าวิจยัจาก
เน้ือหาสาระของวิชานั้นๆ โดยอาจารย์ทุกท่านต้องระบุไวใ้น มคอ.3 และต้องมีการประเมินผลการ
ปรับปรุงสาระหลงัจากท าการสอนไปแลว้ใน มคอ.5 ของทุกภาคการศึกษาในทุกวิชา ท่ีเปิดสอนในภาค
เรียนนั้น  
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การวางระบบอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชา หลกัสูตรฯ จะค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และตอ้งเป็นความรู้ท่ีทนัสมยัของอาจารยท่ี์มอบหมายงานหรือกิจกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้ นๆ เพื่อบรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ และไดรั้บการพฒันาความสามารถจากผูรู้้จริง รวมถึงจดัให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นทางด้านการพฒันานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดและพฒันาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ คุณธรรมจริยธรรม ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ทกัษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทกัษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อท าใหน้กัศึกษาเรียนรู้ และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ซ่ึงเป็นการ
พฒันาและสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงหลกัสูตรฯ มีกระบวนการในการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

หลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดและด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. หลกัสูตร มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อพิจารณาก าหนดอาจารยผ์ูส้อน

ในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญใน
เน้ือหาท่ีสอนผลงานวิจยัหรือประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งของอาจารยแ์ต่ละท่าน และมอบหมายให้
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเน้ือหาสาระ การจดัการเรียน
การสอน เน้ือหาวชิา การวดัประเมินผล ตามระเบียบของมหาวทิยาลยัฯ 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก าหนดรายวิชาให้อาจารยผ์ูส้อน ไดภ้าระงานสอนกระจาย
ไปยงัรายวิชาต่างๆท่ีเป็นวิชาบงัคบัเพื่อให้ผูเ้รียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับอาจารย์ผูส้อนท่ีมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิา  โดยก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนสอนในวชิาบงัคบัไม่ควรเกิน 1 วชิาและไม่ควรสอน
เกินกวา่ 2 รายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา 

3. หลกัสูตรฯ มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารยพ์ิเศษ โดยพิจารณาสรรหาอาจารย์
พิเศษท่ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรง หรือมีวฒิุการศึกษาอยา่งต ่าปริญญาเอกมาสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
หรือเป็นวทิยากรมาบรรยายอยา่งนอ้ย 2 คร้ังในแต่ละวชิา 

4. หลักสูตร มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู ้
ประเมินผล และคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะน าผลการประเมินฯ ของอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละ
รายวชิามาพิจารณาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิง่ข้ึน 
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หลกัสูตรฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษาโดยมีกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ใน
การใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต  
 1). มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในทุก
ภาคการศึกษา การวดัและการประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ีวิทยาลยั/คณะเจ้าของ
รายวชิาจะก าหนด 
 2) ด าเนินการวดัผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และมี
การวดัผลปลายภาคการศึกษาอยา่งนอ้ยอีกภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 3) ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดท้  างานในรายวชิานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการ
วดัและประเมินผล 
 4) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน  
  ซ่ึงหลักสูตร ฯ ก าหนดให้การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั ส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  และก าหนดให้การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด มคอ. 2 
หลกัสูตรฯ 
 ในการประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  เพื่อท าให้การประเมินมีความเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ หลกัสูตรไดใ้ชแ้บบประเมินวทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  
โดยพิจารณาถึงองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์มี 2 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ คุณภาพ
ของตวัรายงานวจิยัท่ีนกัศึกษาจดัท าข้ึน และคุณภาพของการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  รายละเอียดของ
ตวับ่งช้ีคุณภาพวทิยานิพนธ์ภายใตแ้ต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี 

ส่วนคุณภาพของรายงานการวจิยั 
ตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการประเมินวทิยานิพนธ์ตอ้งประกอบดว้ย สาระส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ความ

ชดัเจน ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหาวิจยั  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยักบั
วิธีด าเนินการวิจยั การก าหนดกรอบความคิดท่ีสมเหตุสมผล ความสามารถในการสังเคราะห์เอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัยซ่ึงมีแหล่งอ้างอิงท่ีทันสมัย ครบถ้วน  และเก่ียวข้องกับประเด็นวิจัย การใช้
วธีิด าเนินการวจิยัท่ีเหมาะสม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีคุณภาพ  การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั การรายงานผลการวิจยัสรุปไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
มีการอภิปรายผลท่ีสมเหตุสมผล  มีทฤษฎีหรือเหตุผลรองรับหนกัแน่น  การเขียนรายงานผลการวจิยั และ
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คุณภาพของรายงานผลการวิจยัโดยสรุปรวม  นอกจากน้ียงัมีตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
วิจยั  ความใหม่ของหวัขอ้วิจยัและวิธีด าเนินการวิจยั  ตลอดจนผลการวิจยัท่ีมีส่วนเสริมสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ทางวชิาการ 

ส่วนคุณภาพของการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 
ตวับ่งช้ีตอ้งสะทอ้นคุณภาพของการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ยความสามารถทาง

วิชาการของผู ้วิจ ัย  ความเข้าใจในเร่ืองท่ีท าวิจัย ความสามารถในการตอบประเด็นซักถามของ
คณะกรรมการ ส่วนการประเมินการคน้ควา้อิสระ  ใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินเหมือนวิทยานิพนธ์  แต่
ไม่ไดก้  าหนดใหใ้ชแ้บบฟอร์มประเมินของบณัฑิตวทิยาลยั ซ่ึงหลกัสูตรฯ จะสร้างแบบฟอร์มข้ึนมาโดยมี
มาตรฐานเดียวกนักบัแบบประเมินของบณัฑิตวิทยาลยั และการให้คะแนนจะพิจารณาจาก คุณภาพของ
ตวัรายงานการวจิยัท่ีนกัศึกษาจดัท าโดยมีการสอบปากเปล่าเหมือนวทิยานิพนธ์ 
  จากการด าเนินงานในส่วนน้ีน าไปสู่ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีหลกัสูตรก าหนดทั้ง 15 ดา้นซ่ึงตลอดระยะเวลาของการด าเนินการมีผลการ
ด าเนินงานผา่นทุกตวับ่งช้ี  
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั เพื่อความพร้อมของส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ดงัน้ี  

ระบบการด าเนินงานของวิทยาลยันวตักรรมสังคมและหลกัสูตรฯ เพื่อการบริหารส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ ด าเนินการโดยการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมกบัหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขา
ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ดงัน้ี 

1. มีการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และกรรมการบริหารวิทยาลยันวตักรรมสังคม 

และอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและร่วมแกปั้ญหาของหลกัสูตรใน

ประเด็นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

2. จดัให้มีการส ารวจความพร้อมของส่ิงสับสนุนการเรียนรู้ดา้นกายภาพ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

อาทิ อุปกรณ์เทคโนโลย ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. ผลการส ารวจความพร้อมจะน ามาวางแผนร่วมกนัระหวา่งกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และ

กรรมการบริหารวิทยาลยันวตักรรมสังคม และอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ เพื่อการจดัหา ซ่อม 

หรือด าเนินการใดๆ ใหเ้กิดความพร้อมต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
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4. ประเมินความพึงพอใจในการใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

5. ประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมินและน าเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   

 ทั้งน้ีในดา้นกายภาพ อาทิ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ความพร้อมของหอ้งเรียน เจา้หนา้ท่ี
ของหลกัสูตรมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบัเจา้หน้าฝ่ายโสตอุปกรณ์ เพื่อท าการดูแลอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ทั้งก่อนและหลงั ชัว่โมงในการสอนทุกคร้ังเพื่อใหอุ้ปกรณ์อยูใ่นสภาพพร้อมใชอ้ยูเ่สมอ  
ส าหรับส่ิงสนบัสนุนดา้นหอ้งสมุด โดยส านกัหอสมุดของมหาวทิยาลยัรังสิต (เมืองเอก) มีการด าเนินงาน
จดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูลต่างๆ ให้กับนักศึกษาใน
หลกัสูตรฯ รวมถึงอาจารย ์โดยมีการด าเนินงานตามภาระหลกัของส านกัหอสมุดเช่นเดียวกนั กล่าวคือ 
ไดมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และการให้บริการ มีการ
ใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัเพื่อจดัเก็บ เขา้ถึง และยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มีการใช้เทคโนโลยี 
RFID เพื่อบริการยืม-คืน ดว้ยตนเอง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต มีการ
ติดตั้ง WiFi ครอบคลุมทั้งพื้นท่ี มีการจดัท าและพฒันาเวบ็ไซตส์ านกัหอสมุดอย่างต่อเน่ือง จดัให้มีการ
บริการในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐาน และในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้กิดประสิทธิภาพรวดเร็ว 
ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้มีการเปิดให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสม มีบริการส่งเสริมวิชาการ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการใช ้รวมทั้งมีการท าประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในช่องทางต่างๆ ไปยงัผูใ้ช ้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าดา้นการเรียนการสอน 
     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 
ด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

 
 

 
 

 
   

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่  เฉ ล่ียไม่น้อยกว่า  3 .50 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     

13) ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีมีการจดัการเรียนการ
สอนสามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนด 

     

14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ต่อคุณภาพ
การสอนรวมทุกรายวิชา  เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนน    เตม็ 5.0  

     

15) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ทรัพยากร
สนบัสนุนการเรียนการสอน  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
3.50 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 รวมตวับ่งช้ี 12 14 15 15 15 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  มีการใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลายเช่น การบรรยายและการอภิปราย การสัมมนา การ 
          สืบคน้ขอ้มูลและการน าเสนอ การท าโครงการและน าเสนอการศึกษาดูงาน ส าหรับวิธีการ

สอนเหล่าน้ี ใหมี้การปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูอ้  านวยการหลกัสูตรและอาจารย์
ผูส้อนวา่วธีิใดเหมาะสมกบัหวัขอ้การศึกษา 

              1.1.2  ในแต่ละวชิาไดมี้การประเมินความเห็นหรือขอ้เสนอแนะของอาจารย ์ภายหลงัการสอน
เก่ียวกบั การน ากลยทุธ์การสอนไปใช ้  

              1.1.3  มีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและวธีิการสอน   
              1.1.4  มีการวเิคราะห์ผลการประเมินของนกัศึกษาโดยไดน้ าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน   

กลยทุธ์การสอนร่วมกนัในการประชุมยอ่ยของหลกัสูตร     
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นกัศึกษาไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
การใชส่ื้อการสอน และแนวทางการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา รวมทั้งใชก้ารสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  มีการตั้งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมตามแนวทางของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาโดยพิจารณาถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากกลุ่มบุคคล คือ (1) นักศึกษาและ
มหาบณัฑิต (2) ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก  (3) ผูใ้ชม้หาบณัฑิตและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
งานท่ีมหาบณัฑิตรับผดิชอบ   

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินดงัน้ี ตวับ่งช้ี
บงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ี 6-15 ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมี
จ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี โดยคณาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  มีการประชุมในสาขาวชิาเป็นรายภาคเพื่อพิจารณากระบวนการทบทวนผลการประเมินท่ีได้
จากอาจารยแ์ละนกัศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ 
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ภาคผนวก 
         
ภาคผนวก 1  ตารางเปรียบเทียบรายวชิาโครงสร้างหลกัสูตรโครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ภาคผนวก 2  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก 3  ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 
   และประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา  

(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก 4 ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต  เร่ือง เกณฑม์าตรฐานทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ส าหรับ 
 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2559 
 ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต  เร่ือง  เกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับ

นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตร ประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2560 
(เพิ่มเติม 1) 

 ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต  เร่ือง เกณฑม์าตรฐานทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ส าหรับ
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม 2) 

ภาคผนวก 5  แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก 6  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 


