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คณะ    : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร  :   25501531104922 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration           
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ชื่อย่อ  :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Administration (Public Administration)
    ชื่อย่อ  :  B.P.A. (Public Administration) 
 
3.  วิชาเอก ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
  เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 
19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2559  เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้บัณฑิตสามารถท างานในสายงานบริหารและสายสนับสนุน     
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
  8.1 เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) 8.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  8.3 ข้าราชการพลเรือน    8.4 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  8.5 เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ   8.6 ข้าราชการทหาร  
  8.7 ข้าราชการต ารวจ    8.8 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์  
  8.9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   8.10 เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  8.11 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 8.12 นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
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9.  ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คณุวุฒ ิสาขาวิชา สถาบนัการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร       
    9.1  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

1. นายภิศักดิ์ กลัยาณมิตร อาจารย ์ รป.ด.                    
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั                   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
 
 

2546 
2540 

2. นายกัมลาศ เยาวะนิจ อาจารย ์ รป.ด.                    
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
รป.ม.                    
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) 
เกียรตินยิม              
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั                    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
 
 

2546 
 

2544 

3. นายไททัศน์ มาลา อาจารย ์ รป.ด.                     
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
รป.ม.                   
(การปกครอง
ท้องถิ่น)  
ร.บ. (การเมือง    
การปกครอง) 
เกียรตินยิม              
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั               
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
 
 

2554 
 
 

2550 

4. นายบุญอนันต์ บุญสนธิ ์ อาจารย ์ รป.ม.                        
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
 

2539 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

5. นางสาววิไลลักษณ์  
เรืองสม 

อาจารย ์ รอ.ม. (การจดัการ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
ศศ.บ.                   
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิต                                    
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2553 
 
 

2551 
 

2550 

 

    9.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอนชม./
สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

1. นาง                 
สุวรรณนลิ 
คณานุวัตน ์

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

รป.ด.                            
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
วท.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรม) 
ค.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและ                 
แนะแนว) 
ค.บ. (อังกฤษ 
ฝรั่งเศส) 
 

มหาวิทยาลยั                   
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์                          
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
 

2557 
 
 
 
 
 
2536 
 
2522 
 
 
2517 

12 12 12 12 

2. นาย 
ฉัตรเกษม  
ดาศร ี

อาจารย ์ รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2558 
 
 
 

2554 

12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอนชม./
สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

3. นาย                
พัณณกร 
สอนไว 

อาจารย ์ รป.ด.                              
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลยั                
ราชภัฏ                         
วไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยั              
ราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏั
ก าแพงเพชร 

2558 
 
 
 
 
 

2546 
 

2548 
 

2540 

12 12 12 12 

4. นายชัยวุฒ ิ  
เทโพธิ ์

อาจารย ์ รป.ม (นโยบาย
สาธารณะ) 
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
สถาบันราชภฏั
นครราชสมีา 

2548 
 

2544 

12 12 12 12 

5. นายรังสรรค์ 
สุค าภา 

อาจารย ์ ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2557 
 

2550 

12 12 12 12 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  และ      
นอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายใต้            
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ก าหนดประเด็นที่ต้อง     
มีการพัฒนา ดังต่อไปนี้  
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 11.1.1  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับโลกหลายขั้วอ านาจ : สร้างความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 11.1.2 การกลับสู่ความสมานฉันท์ภายใต้สัญญาประชาคมใหม่  : สร้างความเข้มแข็ง     
ของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน    
ในสังคมอย่างสงบสุข ปลอดภัยและมั่นคง 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
  11.2.1 จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการแพร่ขยายของอุดมการณ์เสรีนิยม
ประชาธิปไตย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพควบคู่ประสิทธิผล ตลอดจน
แนวคิดการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงข้อเรียกร้องในการกระจายอ านาจและการต้องการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนมากขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นประเทศไทย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก จึงไม่สามารถทัดทานความเชี่ยวกราดของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ประเทศ
จึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การมีความรู้ในด้านการบริหารงานภาครัฐ 
การเมืองการปกครอง กฎ ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดส าหรับ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 
  11.2.2 การพัฒนาระบบราชการได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม       
ในหลายด้าน เช่น หน่วยงานราชการมีการปรับบทบาทภารกิจที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการลงได้มีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานราชการในแนวโน้มที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ประชาชน
ยังมีการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม รวมทั้งมีความเชื่อมั่น ศรัทธา
ในความโปร่งใส และใสสะอาด ในเรื่องคุณภาพการให้บริการในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า         
ผลการพัฒนาระบบราชการจะส่งผลในทางปฏิบัติงานในระดับที่ดีขึ้น แต่การพัฒนาระบบราชการ          
ยังจะต้องด าเนินงานต่อไป เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐก้าวไปสู่ทิศทาง ที่พึงประสงค์ ตอบสนอง
ความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  11.2.3 การพัฒนาระบบราชการไทย สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) ยกระดับ
การให้บริการและการท างาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มี      
ความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2) ปรับรูปแบบการท างานให้มี
ลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 3) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ 
และ 4) สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้รวมทั้ง
ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและต่อสังคม
โดยรวม 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ  ทั้งใน
ระดับมหภาคและจุลภาคจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังเพราะต้อง
อาศัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐทั้งองคาพยพ ฉะนั้นแล้วการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยเครื่องมือการจัดการบริหารใหม่ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล         
จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น      
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยมีประเด็นที่จ าเป็น
ได้แก่ 
 12.1.1  ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม 
 12.1.4 ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารงานภาครัฐ 
 12.1.5 ผู้เรียนได้ลงศึกษาสภาพที่แท้จริงในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริหารงานภาครัฐทั้งการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี นอกเหนือจากการสอน และการผลิตเอกสารต ารา คือ การพัฒนาสังคมและบริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยได ้กล่าวคือ 
  12.2.1 มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุน    
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรใหม่นี้จะต้องมีบุคลิกภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม การรับรู้ เห็นคุณค่าและรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย 
  12.2.2 เป็นผู้น าเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาสังคมการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียนโดยมีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การฝึกภาคปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นนักศึกษาจะต้องท ารายงานผลการเรียนรู้ 
(การจัดการความรู้) เสมือนการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ที่ทันสมัยกับสถานการณ์จริงของชุมชนท้องถิ่น 
  12.2.3 การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
ปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องมีประสิทธิภาพในระหว่างที่มีการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ มีการอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
กิจกรรมร่วมกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

     กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป  
     หมวดวิชาเฉพาะ 
     หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนได้ 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชา      
เลือกเสรี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1  ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตามความต้องการของหลักสูตร 
  13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากองค์กรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับผู้สอน
รายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
  13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะเพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ มีคุณธรรม มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย      มี
ความเข้าใจในทฤษฎีเป็นอย่างดี และมีความพร้อมการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 1.2 ความส าคัญ 
  จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัตน์และ    
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว    
ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงาน
ภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น 
อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระท ามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะหน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้
สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
กับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐท าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนสร้างแนวคิดใน      
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ข้ึนมา 
  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญ        
ในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ 
และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันสภาพการณ์และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ    
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และ
สามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม  
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน 
 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูก 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยจะเน้นมุมมองจาก
ภายนอกที่มีต่อการด าเนินการของสาขาวิชา คุณภาพของนักศึกษาที่พัฒนาตนเองพ่ึงตนเองได้คาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

การปรับปรุงหลักสูตร 
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องของสังคมที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรและ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

3. การติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ 

 
1. ท าการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา

ความต้องการของ             
การบริหารงานภาครัฐ            
ที่เป็นที่คาดหวังสารธารณะ 

2. การวิจัยความพึงพอใจและ
ความต้องการของบัณฑิต            
ที่จบการศึกษาหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัย
ปัญหาความต้องการของ
การบริหารงานภาครัฐที่มี
ต่อสาธารณะ 

3. ทบทวนหลักสูตรการเรียน
การสอนรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
เนื้อหาหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน 

4. การจัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือ
การปรับปรุงหลักสูตร           
การเรียนการสอนและ            
การประกันคุณภาพ 

 
1. เอกสารการวิจัย 2 ฉบับ 
2. การน าผลการวิจัยมาใช้ใน   

การปรับปรุงหลักสูตร 
3. การประเมินคุณภาพนักศึกษา

จากการฝึกประสบการณ์และ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการท างานและการด าเนิน
ชีวิต 

4. ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ
ทุก 5 ปี 

 
 
 
 



                                                                                 11 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

การบริหารหลักสูตร 1. วิจัยคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักบริหารงาน
ภาครัฐ 

2. วิจัยตัวชีว้ัดเพ่ือการประกัน
คุณภาพมาตรฐาน 

3. การประเมินผลหลักสูตร
รายวิชาและการรับฟัง         
ความคิดเห็น 

1. เอกสารการวิจัย 1 ฉบับ 
2. การน าผลการวิจัยมาใช้ใน   

การบริหารจัดการหลักสูตร   
รัฐประศาสนศาสตร์          
อย่างน้อย 3 ประเด็น เช่น
พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการบริหารสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์             
การพัฒนาการประกัน
คุณภาพสาขาวิชา เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี  
 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม-เมษายน 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
  จัดรายวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกคนเรียนในชั้นปีที่ 1 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.5.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 130 130 130 130 130 
ชั้นปีที่ 2 - 130 130 130 130 
ชั้นปีที่ 3 - - 130 130 130 
ชั้นปีที่ 4 - - - 130 130 

รวม 130 260 390 520 520 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 130 130 
 

2.5.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน   
2.6.1 งบประมาณรายรับ (ปทุมธานี) (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าลงทะเบียน 260,000  520,000  780,000  1,040,000  1,040,000  

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
6,109,200 

91,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
6,414,660 

182,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
6,735,939 

273,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
7,072,163 

364,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
7,425,771 

364,000 
 

460,000 
 

250,000 

รวมรายรับ 7,170,200 7,826,660 8,498,939 9,176,163 9,539,771 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (ปุทมธานี) (หน่วย บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 6,109,200 6,414,660 6,735,939 7,072,163 7,425,771 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
100,000 
100,000 
91,000 
72,000 

 
150,000 
150,000 
182,000 
72,000 

 
200,000 
200,000 
273,000 
72,000 

 
250,000 
250,000 
364,000 
72,000 

 
250,000 
250,000 
364,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
250,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
180,000 
90,000 

 
180,000 
90,000 

 
180,000 
90,000 

 
180,000 
90,000 

 
180,000 
90,000 

รวมรายจ่าย 7,452,200 7,948,660 8,460,939 8,988,163 9,341,771 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 23,182 บาท/คน/ป ี
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2.6.3 งบประมาณรายรับ (ศูนย์สระแก้ว) (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,784,160 

21,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
1,873,368 

21,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
1,967,036 

21,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
2,065,388 

21,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
2,168,657 

21,000 
 

460,000 
 

250,000 

รวมรายรับ 3,115160 3,804,368 4,498,036 5,196,388 5,299,657 
 

2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (ศูนย์สระแก้ว) (หน่วย บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 1,784,160 1,873,368 1,967,036 2,065,388 2,168,657 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

710,000 
460,000 
250,000 

710,000 
460,000 
250,000 

710,000 
460,000 
250,000 

710,000 
460,000 
250,000 

710,000 
460,000 
250,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,912,160 3,001,368 3,095,036 3,193,388 3,296,657 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 18,450 บาท/คน/ปี 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี          
พ.ศ. 2557 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

   

 
 
 
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 81 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเลือก  42 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า      39          หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6)       

HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Principles of Law for Public Administration 

3(3-0-6) 

HPA105 การเมืองการปกครองไทย 

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

HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 

Concept and Theory of Local Administration 

3(3-0-6) 

HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 

Public Organization Theory 

3(3-0-6) 

HPA201 นโยบายสาธารณะ 

Public Policy 

3(3-0-6) 

HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 

Finance and Budgeting Administration 

3(3-0-6) 

HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
Ethics and Good Governance                  

3(3-0-6) 

HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 
Human Resources Management in the Public Sector 

3(3-0-6) 

HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics and Research Methodology in  Public 
Administration 

3(2-2-5) 

HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 

Public Administration in ASEAN Community 

3(3-0-6) 

HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Contemporary Issues in  Public Administration 

 
 

 
 

 

 
 

 

3(3-0-6) 
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           2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                 42          หน่วยกิต 
                 1) เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า                          18           หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HPA104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 

HPA107 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Economics for Public Administration 

3(3-0-6) 

HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitution and Political Institutions 

3(3-0-6) 

HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
Thai Local Public Governance 

3(3-0-6) 

HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 
Principles of Administrative Law 

3(3-0-6) 

HPA310 
 

เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม ่
New Public Management Techniques 

3(3-0-6) 

HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Selected Readings in Public Administration 

3(3-0-6) 

HPA414 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
จิตวิทยา 
Anthropological, Sociological and Psychological 
Public Administration 

3(3-0-6) 

HPA415 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
Criminal Law for Public Administration 1 

3(3-0-6) 

HPA416 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
Criminal Law for Public Administration 2 

3(3-0-6) 

HPA417 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Civil and Commercial Law for Public Administration 

3(3-0-6) 

HPA419 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
Law of Evidence for Public Administration                        

3(3-0-6) 

HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Criminal Procedure Law for Public Administration 

3(3-0-6) 

VLE301
  

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
English for Public Administration 1 

3(3-0-6) 

VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
English for Public Administration 2 

3(3-0-6) 
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2) เลือกแขนง เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                         
ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดียว                    
ให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 

24 
24 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ก. แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
        บังคับแขนง 9 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Bureaucratic Administration System  
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  
HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Project Management  
   

เลือกแขนง ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA209 การจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Management  
HPA307 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Marketing in the Public Sector  
HPA308 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Ecology of Public Administration  
HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Communities Socio-Economic 

Development 
 

HPA313 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Communication  
HPA412 การจัดการสาธารณภัย 

Disaster Management 
3(3-0-6) 

HPA420 ปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ 
Special Problems in Public Policy 

3(3-0-6) 

HPA422 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
 Democracy and Participation 
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ข. แขนงวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

บังคับแขนง 9 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA216 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 3(3-0-6)                
 Leadership and Follower-ship  
HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Development in the Public 

Sector 
 

HPA336 การวางแผนและสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Planning and Recruitment in the 

Public Sector 
 

เลือกแขนง ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Organizational Behavior and Public Sector 

Organization Development 
 

HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Information Management  

 

HPA311 การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
 Justice Administration  
HPA337 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  
HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Compensation Management in the Public Sector  
HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต 

Crisis Management in the Public Sector 
3(3-0-6) 

HPA404 การบริหารส านักงาน 3(3-0-6 
 Office Management  
HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Performance Management in the Public Sector  
HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Control and Risk Management  
HPA423 พนักงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labour Relations  
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2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
       ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 

6 

6 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Public 

Administration 
 

HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education in Public Administration  

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 1(45) 
 Preparation for Professional Experience in                 

Public Administration 
 

HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5(540) 
 Professional Experience in Public Administration  

2.2.3) กลุ่มโครงการพิเศษ  
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์   6(640) 
 Special Project in Public Administration  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า             
90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต *** 

 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
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ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
HPA หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
VGE 
VLE 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

  
 3.1.4  การจัดแผนการศึกษา  
  3.1.4.1  แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE101 
VGE105 

ตามรอยพระยุคลบาท 
ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 
4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA101 

HPA102 

HPA103 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  

หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

รวมหน่วยกิต 16 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE102 
 

VGE106 

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ 
สื่อสาร 
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 
 

4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA105 

HPA109 

HPA110 

การเมืองการปกครองไทย 
แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 

ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 

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

(วิชาบังคับ) 

รวมหน่วยกิต 16 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE103 
VGE107 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2(1-2-3) 
4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA201 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE104 
VGE108 

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

2(1-2-3) 
4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
สาธารณะ 

3(3-0-6) 

(วิชาบังคับ) HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA209 
HPA215 

การจัดการภาครัฐ 
การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

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

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 (วิชาบังคับ) 

HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

VLE301 

HPA304 
HPA335 

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  
หลักกฎหมายปกครอง 
การบริหารโครงการสาธารณะ 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)  
(วิชาบังคับ)    

หมวดวิชาเฉพาะ VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)  
(วิชาเลือก) HPA307 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6)  

 HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6)  

รวมหน่วยกิต 15 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HPA401 
 

Bold 
HPA402 

เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา                             
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1(45) 
 

 
1(45) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA405 

HPA312 
HPA420 
HPA422 

บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน 
ปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ 

ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม 

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

 

รวมหน่วยกิต 16  
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(วิชาปฏิบัติการฯ) HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 
 Bold   
 HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา                    

รัฐประศาสนศาสตร์ 
5(540) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.4.1  แขนงวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE101 
VGE105 

ตามรอยพระยุคลบาท 
ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 
4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

HPA101 

HPA102 

HPA103 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  

หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

รวมหน่วยกิต 16 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE102 
 

VGE106 

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ 
สื่อสาร 
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 
 

4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA105 

HPA109 

HPA110 

การเมืองการปกครองไทย 
แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 

ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 

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

(วิชาบังคับ) 

รวมหน่วยกิต 16 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE103 
VGE107 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2(1-2-3) 
4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA201 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 

HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA204 
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 

HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE104 
VGE108 

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

2(1-2-3) 
4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
สาธารณะ 

3(3-0-6) 

 HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

3(3-0-6) 

 HPA216 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA217 

VLE301 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 16 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ                  
(วิชาเลือก) 

HPA336 การวางแผนและสรรหาทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 

3(3-0-6)  

 HPA337 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)  
 VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)  

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ)    

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPA405 

HPA404 

HPA410 

HPA423 

บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารส านักงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 

พนักงานสัมพันธ์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา                            
รัฐประศาสนศาสตร์  

1(45) 

 Bold   
 HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ 
1(45) 

รวมหน่วยกิต 16  
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  6(640) 
(วิชาปฏิบัติการฯ) Bold   
 HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา                    

รัฐประศาสนศาสตร์ 
5(540) 

รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration  

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผลงานของนักคิดร่วมสมัย และความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์ สภาพแวดล้อม
ทางการบริหาร 
   

HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีก าเนิด              
รัฐ ปรัชญาการเมือง ความคิดทางการเมือง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบันทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทางการเมือง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ 
   
HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Principles of Law for Public Administration  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน             
ในการบริหารภาครัฐ และการบริการสาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น 
   
HPA104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Introduction to International Relations  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโครงสร้าง
ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
รัฐที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศ เครื่องมือในการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ และประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   
HPA105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ระบบโครงสร้าง 
พฤติกรรมทางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองไทย 
ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผลต่อ
การจัดระบบบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็นทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA107 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Economics for Public Administration  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค แนวคิดทฤษฎีการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการและ
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  บทบาทของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ 
   
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Local Administration  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ วิวัฒนาการ
ของการบริหารท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหารส่วนกลางและ            
ส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหารท้องถิ่นในต่างประเทศ 

 
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Organizational Theory  

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ด้านการบริหารและการจัด
โครงสร้าง องค์การ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่มีผล กระทบต่อการบริหาร 
   
HPA201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Policy  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการส าคัญ กระบวนการหรือวงจร
ของนโยบายสาธารณะ รวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายสาธารณะ 
   
HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Fiscal and Budgeting Administration  

ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 
แนวคิด ทฤษฎีการคลังสาธารณะ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับเศรษฐกิจและการเมือง 
งบประมาณแผ่นดินของไทย การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ การจัดการด้านทรัพยากรด้าน
การเงิน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ตลอดจนศึกษาการคลังท้องถิ่น และการคลัง
รัฐวิสาหกิจ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Organizational Behavior and Public Sector 

Organization Development 
 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ครอบคลุมพฤติกรรมระดับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อบุคคลและกลุ่มคนอันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การสาธารณะ 
   
HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
 Ethics and Good Governance  

ศึกษาความหมาย พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ปัญหาในการน าจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล          
ไปปฏิบัติและแนวทางการแก้ไข 

 
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration System  

ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ ค่านิยม และวิวัฒนาการของ           
การบริหารราชการไทยปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อ              
การบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย                  
การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
   
HPA209 การจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Management  

ศึกษาการจัดการภาครัฐที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยัด
บทบาทและความส าคัญของภาคเอกชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐความแตกต่างของการบริหาร
และการจัดการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนลักษณะของการจัดการภาครัฐที่มีผลต่อการปฏิรูป
ระบบราชการไทยเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 
HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in the Public Sector  

ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  
ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการสวัสดิการ  นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์  รวมถึง
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กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และ
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ที่มา และประเภทของรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ
ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสมัยต่างๆ การจัดท ารัฐธรรมนูญ 
อ านาจอธิปไตย องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  ตลอดจน           
การควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
   
HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Public Governance  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ วิวัฒนาการของ
การปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย ผลของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น แผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น การจัดการ
เครือข่ายในท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นของต่างประเทศ 
   
HPA216 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 3(3-0-6)          
 Leadership and Follower-ship  

ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบภาวะผู้น า จริยธรรมของผู้น า 
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้น าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน รวมถึงบทบาทของ
ผู้น าในการสร้างทีมงาน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 
   
HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Development in the Public Sector  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของทรัพยากรมนุษย์                 
ในองค์การภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Information Management  

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม จัดเก็บ รักษา และส่งต่อแพร่กระจาย
สารสนเทศไปยังผู้ใช้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เป็นเครื่องมือ การปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการด าเนินงานขององค์กร         
สร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Principles of Administrative Law  

ศึกษาแนวความคิด บ่อเกิด การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง หลักการ
พ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่าด้วยการกระท า
ของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ความเกี่ยวพันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมการใช้อ านาจปกครอง 
   
HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics and Research Methodology in                        

Public Administration 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย แนวคิดและ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกวิจัยภาคสนาม ท าความเข้าใจวิธีการทางสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การเลือกใช้สถิติ ที่ เหมาะสมกับงานวิจัย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ผลทางสถิติให้สามารถท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ จริยธรรมของนักวิจัย และเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ 
   
HPA307 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Marketing in the Public Sector  

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลาด รวมถึงการหาช่องทาง         
การเข้าถึงประชาชน และการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
   
HPA308 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Ecology of Public Administration  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบโลกาภิวัตน์ บริบทและ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม/วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การภาครัฐทั้งใน
ยุคปัจจุบันและอนาคต 
   
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  
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ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนในอนาคต โดยมุ่งศึกษาจากกรณีศึกษาองค์การที่
เป็นเลิศท้ังภาครัฐและเอกชน 
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA310 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
 New Public Management Techniques and Tools  

ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ          
ในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ การควบคุมตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
เป็นต้น 
   
HPA311 การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
 Justice Administration  

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลัก
ในกระบวนการยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรมเชิงบูรณาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบย่ังยืน 3(3-0-6)                       
 Sustainable Communities Socio-Economic 

Development 
 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ความหมายและความส าคัญ
ของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้โดย                  
บูรณาการ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน 
   
HPA313 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Communication  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง รูปแบบและวิธีการสื่อสาร
ทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน พ้ืนที่สาธารณะ ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ โดยใช้
กรณีศึกษาผลของการสื่อสารในแต่ละลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางการเมือง 
   
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Public Administration in the ASEAN Community  

ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียนแนวคิดและการพัฒนาอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศประชาคมอาเซียน 
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HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครฐั 3(3-0-6) 
 Compensation Management in the Public Sector  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง หลักเกณฑ์             
ในการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและค าบรรยายลักษณะงาน การประเมินค่างาน          
การจ าแนกต าแหน่งงาน การส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทน การวางโครงสร้างค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจและการควบคุมการบริหารค่าจ้าง 

 
HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤติ 3(3-0-

6) 
Crisis Management in the Public Sector  

หลักการบริหารและการด าเนินงานของอาเซียน ตลอดจนการด าเนินนโยบายต่างประเทศ และ 
ความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน 
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Project Management  

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หรือรูปแบบการประเมินโครงการสาธารณะ โดย           
ครอบคลุมการประเมินสภาวะแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของโครงการสาธารณะ โดยเน้น
ศึกษาจากกรณีศึกษา โครงการภาครัฐ เป็นส าคัญ 
   
HPA336 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Planning and Recruitment of Human Resource in 

Public Sector 
 

เรียนรู้แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การส ารวจ และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน ก าลังคน เทคนิคการพยากรณ์ก าลังคน การวิเคราะห์งาน และศึกษาถึงกระบวนการ สรร
หา เครื่องมือในการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร เครื่องมือในการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การ
ทดลองการปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานภาครัฐ 
   
HPA337 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  

ศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง พัฒนาการของความขัดแย้ง ประเภท
และสาเหตุของความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง วิธีการแก้ไข/จัดการความขัดแย้ง กระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งร่วมสมัย 
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 ศึกษาสภาพการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤติ  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานในการป้องกันภาวะวิกฤติ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ การ
จัดการในสภาวะทีไม่แน่นอน การจัดการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การตอบสนอง และการฟ้ืนฟู
หลังการเกิดภาวะวิกฤติ หน่วยงานและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐในภาวะ
วิกฤติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในภาวะวิกฤติ และกรณีศึกษาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐในภาวะวิกฤติ 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1(45) 
 Preparation for Professional Experience in                     

Public Administration 
 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2(45) 
 Preparation for Professional Experience in                 

Public Administration 
 

จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติ
ในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
   
HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Contemporary Issue in Public Administration  

ศึกษาปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันและ
ความท้าทายด้านต่างๆ ในการบริหารภาครัฐ โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
มาอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณด์ังกล่าวในรูปแบบวิจัย และจัดสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
   
HPA404 การบริหารส านักงาน 3(3-0-6) 
 Office Management  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน การบริหารส านักงานองค์กรภาครัฐ 
การบริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารส านักงานภาครัฐ 

 

HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Selected Readings in Public Administration  
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ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็น
ผลงานที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 
  

 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 6(640) 
 Cooperative Education in Public Administration  

การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนการสัมมนาประสบการณ์สังเกต  
การบริหารงานการน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงานในหน่วยงาน 

 
HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5(540) 
 Professional Experience in Public Administration  

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์กรหรือ
หน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์                     
โดยการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
   
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 
 Special Project in Public Administration  

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงการพิเศษต่างๆ ในลักษณะของการท าวิจัย เพ่ือ
ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น  
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   
HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Performance Management in Public Administration  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิค
ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 
   
HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Control and Risk Management  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการน าไปใช้ในองค์กร แนวทางการปฏิบัติการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม การควบคุม 
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สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการติตามประเมินผล โดยเน้นกรณีศึกษาเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  

 
 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA412 การจัดการสาธารณภัย 3(3-0-6) 
 Disaster Management  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสาธารณภัย ประเภทของสาธารณภัย หลักการ
จัดการสาธารณภัย ความส าคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบ
ของสาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ และกรณีศึกษาการจัดการสาธารณภัย 
   
HPA414 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 Anthropological, Sociological and Psychological  

Public Administration 
 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ โดยใช้หลักการศึกษาจากกรอบ
ของแนวทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ และใช้บริบทจากการศึกษาจากตัวแปรทางด้านมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และจิตวิทยามาวิเคราะห์แนวโน้มปรากฏการณ์ทางการบริหาร 
   
HPA415 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Criminal Law for Public Administration 1  

ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ว่าด้วย
บทบัญญัติทั่วไป  
   
HPA416 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Criminal Law for Public Administration 2  

ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ว่าด้วย
ความผิดเฉพาะ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และการแปลง 
   
HPA417 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
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 Civil and Commercial Law for Public Administration  
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ 

ครอบครัว และมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

HPA419 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Law of Evidence for Public Administration  

ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตลอดจนกฎหมายอ่ืน    
ที่เก่ียวข้อง 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA420 ปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Special Problems in Public Policy  

ค้นคว้า ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ วิเคราะห์ จัดท ารายงานภายใต้
การควบคุมและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 

 
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure Law for Public Administration  

ศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา ให้ทราบถึงข้อความเบื้องต้น 
สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุธรณ์ ฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม 
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 
   
HPA422 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
 Democracy and Participation  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  วิวัฒนาการ  และรูปแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  รวมถึงบทบาทของตัวแสดงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพ้ืนฐาน
ทางความคิดและรูปแบบของการมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ 
   
HPA423 พนักงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labour Relations  

ศึกษาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การสร้างความสงบสุขในองค์การ โดยศึกษา
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับ              
การท างานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ในการท างาน 
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VLE301  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 English for Public Administration 1  

ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และส านวนที่ใช้ในการบริหารภาครัฐ เทคนิค
การฟัง พูด และฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 English for Public Administration 2  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้งการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

1 นายภิศักดิ์
กัลยาณมิตร 

อาจารย ์ รป.ด.                          
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์ 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยั                 
ราชภัฏ                         
วไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2555 
 
 
 
 
 

 2546 
 

2540 

12 12 12 12 

2. นายกัมลาศ 
เยาวะนิจ 

อาจารย ์ รป.ด.                     
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
รป.ม.                         
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยั                 
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์                         
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี
จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลยั 

2558 
 
 
 
 
 

2546 
 

2544 

12 12 12 12 
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3. นายไททัศน์
มาลา 

อาจารย ์ รป.ด.                        
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 
 
 
 
รป.ม. (การปกครอง
ท้องถิ่น)  
ร.บ. (การเมือง                
การปกครอง) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยั                 
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์                        
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2558 
 
 
 
 
 

2554 
 

2550 

12 12 12 12 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

4 นาย                 
บุญอนันต์ 
บุญสนธิ ์

อาจารย ์ รป.ม.                         
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2544 
 

 2539 

12 12 12 12 

5 นางสาว 
วิไลลักษณ์ 
เรืองสม 

อาจารย ์ รอ.ม. (การจดัการ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
ศศ.บ.                          
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

สถาบัน                    
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั               
ราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2553 
 
 

2551 

 
 

2550 

12 12 12 12 

 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 

 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอนชม./
สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

1. นาง                 
สุวรรณนลิ 
คณานุวัตน ์

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

รป.ด.                            
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยั                   
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์                          
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

2557 
 
 
 
 
 

12 12 12 12 
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วท.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรม) 
ค.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและ                 
แนะแนว) 
ค.บ. (อังกฤษ 
ฝรั่งเศส) 
 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
 

2536 
 
2522 
 
 
2517 

 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอนชม./
สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

2. นาย 
ฉัตรเกษม  
ดาศร ี

อาจารย ์ รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2558 
 
 
 

2554 

12 12 12 12 

3. นายชัยวุฒ ิ  
เทโพธิ ์

อาจารย ์ รป.ม (นโยบาย
สาธารณะ) 
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
สถาบันราชภฏั
นครราชสมีา 

2548 
 

2544 

12 12 12 12 

4. นาย                
พัณณกร 
สอนไว 

อาจารย ์ รป.ด.                              
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลยั                
ราชภัฏ                         
วไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยั              
ราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏั
ก าแพงเพชร 

2558 
 
 
 
 
 

2546 
 

2548 
 

2540 

12 12 12 12 
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5. นายรังสรรค์ 
สุค าภา 

อาจารย ์ ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2557 
 

2550 

12 12 12 12 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

1 นายภิศักดิ์ 
กัลยาณมิตร 

อาจารย ์ รป.ด.                          
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์ 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั               
วไลยอลงกรณ์                            
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 

2 นายกัมลาศ 
เยาวะนิจ 

อาจารย ์ รป.ด.                              
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 
 
รป.ม.                            
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
ร.บ. (การปกครอง) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั                     
วไลยอลงกรณ์                           
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน ี
จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลยั 

12 12 12 12 
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3 นายไททัศน์ 
มาลา 

อาจารย ์ รป.ด.                            
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 
 
รป.ม.                             
(การปกครองท้องถิ่น)  
ร.บ. (การเมืองการ
ปกครอง) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั                         
วไลยอลงกรณ์                             
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน ี
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

12 12 12 12 

4 นาย                   
บุญอนันต์     
บุญสนธิ ์

อาจารย ์ รป.ม.                           
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

12 12 12 12 

5 นางสาว 
วิไลลักษณ์ 
เรืองสม 

อาจารย ์ รอ.ม. (การจดัการ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
ศศ.บ.                                 
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

สถาบันบัณฑิต                            
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 

12 12 12 12 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

6 นายปิยะ 
กล้าประเสริฐ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์  
Postgraduate 
Certificate in 
Business 
Administration 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
University of North 
Umbria at New 
Castle, United 
Kingdom. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

12 12 12 12 

7 นายรัฐชาติ  
ทัศนัย 

อาจารย ์ รป.ด.                            
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
และสถติิประยุกต)์ 

มหาวิทยาลยัชินวัตร 
 
มหาวิทยาลยั                    
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
จันทรเกษม 

12 12 12 12 

8 นางสาว
จารุณี                 
มุมบ้านเซ่า 

อาจารย ์ ร.ม.                               
(การบริหารรัฐกิจ) 
บธ.บ.                          
(การบริหารทั่วไป) 

มหาวิทยาลยั                          
ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

12 12 12 12 
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9 นางสาว 
ฤทัยทิพย์ 
จันทร์
สระแก้ว 

อาจารย ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์ 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยั                     
ธรรมศาสตร ์

12 12 12 12 

10 นางสาว 
อรุณรตัน์ 
จินดา 

อาจารย ์ M.A. (Master of 
Political Science)  
 
 
ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) 
เกียรตินยิม 1 

Ural Federal State 
University, 
Yekaterinburg, 
Russian Federation 
มหาวิทยาลยั                    
ธรรมศาสตร ์

12 12 12 12 

11 นายเทวพงษ ์
พวงเพชร 

อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) 
 
ร.บ. (การเมือง              
การปกครอง)                 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั                  
ธรรมศาสตร ์

12 12 12 12 

 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

12 นางสาว
กณิกนันต์ 
แสงมหาชัย 

อาจารย ์ รป.ด.                            
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.                             
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

13 นางสาว    
ดาวราย                  
ลิ่มสายหั้ว 

อาจารย ์ ร.ม. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) 
ศศ.บ. (อาณาบรเิวณ
ศึกษาอนุภูมิภาค              
ลุ่มแม่น้ าโขง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12 12 12 12 

14 นาย                
พยุงศักดิ์ 
ทราบรัมย ์

อาจารย ์ รป.ม.                             
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
สม.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

12 12 12 12 
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15 นาย                
พฤกษพงศ ์
วิสุทธิ ์               
ดวงดุษด ี

อาจารย ์ รป.ม. (การบริหาร
โครงการและ
นโยบาย) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

สถาบันบัณฑิต                   
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 

16 นายธนา 
ร่างน้อย 

อาจารย ์ ร.ม. (รัฐศาสตร)์ 
สส.บ. (สังคม
สงเคราะห์ศาสตร)์ 
ร.บ.(การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

12 12 12 12 

17 นางสาว             
ดวงพร                 
อุไรวรรณ 

อาจารย ์ รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ            
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 

18 นายชนินทร์ 
จักรภพโยธิน 

อาจารย ์ ศศ.ม.                
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
ศศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

12 12 12 12 

 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

19 นายรัชพล 
อ่ าสุข 

อาจารย ์ รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ            
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.ม.
(ประชากรศาสตร์) 
สส.บ. (สังคม
สงเคราะห์ศาสตร)์ 
เกียรตินยิมอันดับ2 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12 12 12 12 

20 นายเอก  
ศรีเชลียง 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร ์
ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 6 6 6 
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21 นายธีรพงษ์ 
น้อยบุญญะ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

22 นายจุเลียบ  
ชูเสือหึง 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

น.ม. (บริหารงาน
ยุติธรรม)   
น.บ.ท. (เนติบัณฑติ
ไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร
บัณฑิต)  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

23 นายธนาวุฒ ิ 
วงศ์อนันต์ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

น.ม. (บริหารงาน
ยุติธรรม)   
น.บ.ท. (เนติบัณฑติ
ไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร)์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

24 น า ง ส า ว 
ธีระญา 
ปราบปราม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจ

ารย ์

น.ม. (กฎหมาย
มหาชน)   
น.บ.ท. (เนติบัณฑติ
ไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

25 นางสาว
อัญชัญ 
ยุติธรรม 

อาจารย ์ น.ม. (นิติศาสตร)์ 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

26 นายดรณุ
ศักดิ์ ตติ
ยะลาภะ 

อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

6 6 6 6 
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บธ.บ. (การ
บริหารงานบุคคล) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

1. นางสาว
ศิริวรรณ
มนอัตระ
ผดุง 

อาจารย ์ รอ.ม. (การจดัการ
ภาครัฐและเอกชน) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิต                   
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 6 6 6 

2. นายสาธิต  
วงศ์อนันต์
นนท ์

อาจารย ์ ปร.ด.                            
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
รป.ม.                              
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
วท.บ. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยั                   
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

3. พ.อ.อ. 
ประพัฒน์พงษ์ 
พรพิมล 

อาจารย ์ ร.ม. (รัฐศาสตร)์ 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย      
ธรรมาธริาช 

6 6 6 6 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอนชม./สัปดาห ์

2560 2561 2562 2563 

4. นาย                   
สุทธินันทน ์ 
สายสุวรรณ 

อาจารย ์ รป.ด.                           
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 
 
น.ม. (นิติศาสตร)์ 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั                
วไลยอลงกรณ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

5. นายวชิรวัชร  
งามละม่อม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ผู้น าทาง
สังคม ธุรกิจและ
การเมือง) 
รป.บ.                             
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภฎั                 
วไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

6 6 6 6 
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6. ดาบต ารวจ 
ระพีพันธ ์ 
โพนทอง 

อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร)์ 
 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั                
วไลยอลงกรณ์                          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 

7. นางสาว
ศิริวรรณ        
วิสุทธิรัตนกลุ 

อาจารย ์ วท.บ. (ฝึกอบรมและ
พัฒนา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิต                    
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั                      
หอการค้าไทย 

6 6 6 6 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน  
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ 
  4.1.1  ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด 
วิเคราะห์ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
  4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จัก      
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหาการท างาน
และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
  4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับ
ระดับการท างาน 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที ่4  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ท าโครงงานหรืองานวิจัย
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
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โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน
หรืองานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ และมีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
  5.2.2 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  5.2.3 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด 
องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  5.2.4 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  5.2.5 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5.2.6 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5.2.7 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้
ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
  5.2.8 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

5.3 ช่วงเวลา   
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4   

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
6 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ   
มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมี
ตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยให้ศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล   
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานโครงงานหรืองานวิจัยที่ได้ก าหนดรูปแบบการน า 
เสนอตามระยะเวลา โดยการจัดสอบการน าเสนอผลงานที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ทางกาย 
   - การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   - ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   - สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ 
   - เรียนรู้มารยาทสังคม 
   - การแสดงสีหน้า 

 
- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน 
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจุค าสอนในรายวิชา 
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน 
- ฝึกพูดในที่ชุมชน 

2. ทางวาจา 
   - ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา 
   - รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์ 
   - มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร 

 
- บรรจุในวิชาเกี่ยวกับจริยธรรม 
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมุติ

สถานการณ์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
   - เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกับบุคคล 
     ทุกระดับ 
   - ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง 
- ฝึกโดยใช้บทบาทสมมติในห้องเรียน 
- ฝึกพูดในที่ชุมชน 

3. ทางใจ 
   - มีจิตส านึกในการบริการสาธารณะ 
   - เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จัก 
     ให้อภัย 
   - มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
   - มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
- บรรจุในรายวิชาจริยธรรมและ                  
ธรรมาภิบาลนโยบายสาธารณะ
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง 

- สอดแทรกการสอนในทุกรายวิชา 
- จัดโครงการในลักษณะจิตอาสา 

4. ศักยภาพอ่ืน 
   - แสวงหาความรู้ 
   - ช่างสังเกต 
   - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
   - มีความเป็นผู้น า 

 
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน 
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา 
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา 
- การสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง

การพ่ึงตนเองได้จริง 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     2.1.1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มี
วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
    2.1.1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
      2.1.1.3 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
     2.1.2.1 การเป็นแบบอย่าง 
    2.1.2.2 ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
      2.1.2.3 การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
      2.1.2.4 การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
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    2.1.2.5 การสอนแบบมุ่ ง เน้ นความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อม 
(Responsibility - Based Instruction) 
    2.1.2.6 การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
     2.1.3.1 สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
     2.1.3.2 ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
      2.1.3.3 ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น (plagiarism)   
    2.1.3.4 การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
    2.1.3.5 การประเมินตนเอง การประเมิน โดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การ
สอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    2.2.1.1 มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
    2.2.1.2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญใน
รายวิชาหรือศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
    2.2.1.3 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ  
กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     2.2.1.4  ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
    ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    2.2.2.1 การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
    2.2.2.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
    2.2.2.3 การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle)  
    2.2.2.4 การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) 
    2.2.2.5 การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

2.2.2.6 การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์(Criticality - Based Instruction) 
    2.2.2.7 การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-Based Instruction) 
    2.2.2.8 การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
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    2.2.3.1 ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
    2.2.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
    2.2.3.3 การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 

2.2.3.4 การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงานและ
น าเสนอด้วยวาจา 

 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1.1 สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
สม่ าเสมอ 
   2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องใน
ศาสตร์ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2.3.1.3 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
   2.3.1.4 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค ์
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
    2.3.2.1 จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
เชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
    2.3.2.2 การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) 
    2.3.2.3 การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) 
    2.3.2.4 การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
    2.3.3.1 ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
  2.3.3.1 การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติการเขียนรายงาน การ
วิจัยและน าเสนอด้วยวาจา  

2.3.3.2 การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นการมอบหมายงานที่ต้อง
กระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1.1 สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
     2.4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
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   2.4.1.3 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
    2.4.1.4 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    2.4.2.1 การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน 
    2.4.2.2 จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
    2.4.2.3 การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) 
    2.4.2.4 การสอนแบบมุ่ ง เน้ นความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อม 
(Responsibility - Based Instruction) 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     2.4.3.1 สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน 
    2.4.3.2 สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    2.4.3.3 สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    2.4.3.4 จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 

2.4.3.5 การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงานการ
ประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    2.5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   2.5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2.5.1.3 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
    2.5.1.4 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  



                                                                                 56 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    2.5.2.1 การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และ
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่างๆ   
    2.5.2.2 การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล 
เช่น การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
    2.5.2.3 การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ   
    2.5.2.4 การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

2.5.2.5 การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์(Criticality - Based Instruction) 
2.5.2.6 การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลงาน และพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดเห็น

ใหม่ (Creativity - Based Instruction) 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.5.3.1 ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
    2.5.3.2 ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
    2.5.3.3 ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  

2.5.3.4 ประเมินการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกต
จากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 

2.5.3.5 ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
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57 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรฐัประศาสนศาสตร ์                    
2. HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรฐัศาสตร ์                    
3. HPA103 หลักกฎหมายส าหรับ                                    

รัฐประศาสนศาสตร ์
                   

4. HPA104 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

                   

5. HPA105 การเมืองการปกครองไทย                    
6. HPA107 เศรษฐศาสตร์ส าหรับ                                      

รัฐประศาสนศาสตร ์
                   

7. HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบรหิารท้องถิ่น                    
8. HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ                    
9. HPA201 นโยบายสาธารณะ                    
10. HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ                    
11. HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา

องค์การภาครัฐ 
                   

12. HPA206 จริยธรรมและธรรมภิบาล                    
13. HPA208 ระบบบริหารราชการไทย                    
14. HPA209 การจัดการภาครัฐ                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
15. HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การสาธารณะ                    

16. HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                    
17. HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                    

18. HPA216 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม                    
19. HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                    

20. HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล                    

21. HPA304 หลักกฎหมายปกครอง                    
22. HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทาง                         

รัฐประศาสนศาสตร ์
                   

23. HPA307 การตลาดภาครัฐ                    
24. HPA308 นิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                     

25. HPA309 การบริหารเชิงกลยทุธ์                    
26. HPA310 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม ่
                   

27. HPA311 บริหารงานยุติธรรม                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
28. HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชน

แบบยั่งยืน 
                   

29. HPA313 การสื่อสารทางการเมือง                    
30. HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคม

อาเซียน 
                   

31. HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ                    
32. HPA336 การวางแผนและสรรหา

ทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 
                   

33. HPA337 การจัดการความขดัแย้ง                    
34. HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ                    
35. HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะ

วิกฤต ิ
                   

36. HPA401 เตรยีมสหกิจศึกษาสาขาวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร ์

                   

37. HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

                   

38. HPA403 ประเด็นร่วมสมยัทาง                        
รัฐประศาสนศาสตร ์

                   

39. HPA404 การบริหารส านักงาน                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
40. HPA405 บทความคัดสรรทาง                          

รัฐประศาสนศาสตร์  
               

 
   

41. HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชา                              
รัฐประศาสนศาสตร ์

                   

42. HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

                   

43. HPA408 โครงการพเิศษทาง                                
รัฐประศาสศาสตร ์

                   

44. HPA422 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม                    
45. HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ภาครัฐ 
                   

46. HPA411 การบริหารความเสีย่งและ                   
การควบคุมภายใน 

                   

47. HPA412 การจัดการสาธารณภัย                    

48. HPA423 พนักงานสัมพันธ ์                    
49. HPA414 รัฐประศาสนศาสตร ์                       

แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและจิตวิทยา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

50. HPA415 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 1 

               
 
   

51. HPA416 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 2 

               
 

   

52. HPA417 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์

       
 

    
 

  
 

 
 

 

53. HPA419 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับ
รัฐประศาสนศาสตร ์

            
 

  
 

   

54. HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

       
 

    
 

  
 

 
 

 

55. HPA420 ปัญหาพิเศษทางนโยบาย
สาธารณะ 

                   

56. VLE301 ภาษาอังกฤษส าหรับ                         
รัฐประศาสนศาสตร์ 1 

                   

57. VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับ                         
รัฐประศาสนศาสตร์ 2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า62 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) ใช้หลักเกณฑ์ 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1  ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจนเพ่ือ   
การทวนสอบ 
  2.1.2 จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน  
  2.1.3 ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว  เพ่ือ
ปรับมาตรฐานข้อสอบ 
  2.1.4 เน้นผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติจริงเพิ่มจากการเรียนภาคทฤษฎี   
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1  การสอบประมวลความรู้ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หน้า63 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่  ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับคณะหรือจัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
 1.2 จัดนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
 1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 1.4 จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
 1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 1.6 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคุณค่าแห่งความเป็นครูอาจารย์
ผู้ใฝ่ความรู้ความเข้าใจรายละเอียดหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) การจัดท าสื่อ
การเรยีนการสอนต าราเทคโนโลยีช่วยสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์
ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
  2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
  2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
  2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียน         
การสอน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
  2.2.6 จัดโครงการเยี่ยมชม-ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
  2.2.7 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ และธ ารงรักษา
คณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
  2.2.8 พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชา  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1.1  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 
  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกนัไม่ได ้
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน           
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 คือเป็น 
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบ       
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2  ด้านความรู้ 
  2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3.  นักศึกษา 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
   คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง  
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น        
ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  3.2.1  ความต้องการบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก       
โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 
  3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ      
ด้านภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3  การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1  การรับนักศึกษา 
   เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1)  มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
   2)  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
   3)  มีการประเมินกระบวนการ 
   4)  มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5)  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   1)  มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2)  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3)  มีการประเมินกระบวนการ 
   4)  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5)  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   1)  การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2)  การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3)  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4.  อาจารย ์
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์        
การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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 4.2  การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 
   1)  มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   2)  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3)  ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   4)  มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2  คุณภาพอาจารย์ 
   1)  อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไป ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   2)  อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   3)  มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
   มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ ดังนี้ 
   1)  การคงอยู่ของอาจารย์  
   2)  ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
 5.1  การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 
  5.1.1  มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
  5.1.2  มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
  5.1.3  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1)  ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
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   2)  ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3)  ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4)  เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา
ท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5)  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6)  รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 5.2  การบริหารจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1)  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2)  หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียน 
การสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2  การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1)  สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2)  สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
   4)  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน       
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
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 5.3  การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1  จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3  มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5  เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
  5.3.6  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
ของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
บัณฑิตใหม ่ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4  การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  5.4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
   1)  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   2)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1)  มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2)  มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3)  ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4)  ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1)  ก าหนดผู้สอน 
   2)  การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3-4 
   3)  ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4)  จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5)  บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
   ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1)  มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   2)  น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3)  ประเมินกระบวนการ 
   4)  ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
   5)  ด าเนินการตามวงจร PDCA 
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  5.4.3  การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
   1)  ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2)  ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   3)  ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 
และ มคอ.7) 
    โดยด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1)  มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2)  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3)  ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4)  ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5)  เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1  การบริหารงบประมาณ 
   คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
  6.1.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น        
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง 
   1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
    การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะ [ชื่อคณะ ] 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
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ล าดับ รายการ จ านวน 

1 
ห้องปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์              
และสังคมศาสตร์ 

1 

2 
ห้องสมุดสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์                       
และสังคมศาสตร์ 

1 

3 สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 

4 
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ 

1 

5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
 
   2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่
สนับสนุนวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทั่วไปมากกว่า 
140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไมน่้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 
    นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขารัฐประศาสนศาสตร์กว่า 
5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 
  6.1.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ 
และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  
  6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของ
คณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
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 6.2  การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
  6.2.1  ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน       
การเรียนรู้ 
  6.2.2  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน       
การสอน 
  6.2.3  ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
   1)  มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
   2)  น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3)  ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
   4)  ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
   5)  เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicator) 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี่ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2 ปี เพ่ือติดตาม        
การด าเนินการตามกรอบ TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5      
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 
 
 
 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน               
การประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า     
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ                   
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปี 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย                
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ        
ขอค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์
การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้  โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 
และผลการสอบ 
  1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 
งานที่มอบหมายแกน่ักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร 
  1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน
ของนักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ 
และการเปิดเว็บไซต์ เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง ของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้น
ไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
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หน้า75 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ     
ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอประธานหลักสูตร 
 4.2 ประธานหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตร 
 4.3 หลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผล
ของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผล การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอประธาน
หลักสูตร 
 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ย อล งก ร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิ ชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ  หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็ นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้
ลงทะเบียนเรียน     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษา
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ที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า               
9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 
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ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ าอยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดมศึ กษ าม า แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 

51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้ 

51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
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53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิช าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 
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ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แล ะ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
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กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
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64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      
แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ้ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป คณาจารย์ คณะต่ างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  
 

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา      11  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 

VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ           4(2-4-6) 
   Language, Communication and Information Technology  
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  8  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการ
รู้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ          
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
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9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที ่ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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108 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ           

6 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

7 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

8 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก    
          

9 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           
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ที่ 069/2559   ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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รายงานการประชุม  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที ่3/2558 

วันที ่9 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.  
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 9 ธันวาคม 2558 
 1. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร    ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผศ.ดร.สุวรรณิน คณานุวัฒน์  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4. อ.ดร.ไททัศน์ มาลา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 5. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 6. อ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 7. อ.ดร.พัณณกร สอนไว      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9. อ.เทวพงษ์ พวงเพชร      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 10. อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 11. อ.รัฐชาติ ทัศนัย        กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 12. อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 13. อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 14. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์        กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 15. อ.รังสรรค์ สุค าภา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 16. อ.อรุณรัตน์ จินดา      กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 -  ความคืบหน้าการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี และ มคอ. 1 ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ได้มีโอกาสเข้าพบเลขาฯ รมต. ซึ่งเลขาฯ ได้แนะน าว่าให้มีการเสนอ
ผ่านองค์การที่เป็นทางการควบคู่กันไปด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี/2558 
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 -  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 - โครงการหลังจากท่ีอาจารย์หลักสูตรได้ร่วมประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ อปท.  
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  ให้อาจารย์ที่เป็นผู้ประเมินรวบรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินว่าควรจะต้องปรับปรุง
อย่างไรหรือไม่ และข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงการท างานของ อปท . ว่าควรจะต้องปรับปรุง
อย่างไรหรือไม่ ซึ่งอาจจะจัดเป็นโครงการบริการวิชาการต่อไปในอนาคตได้  
 - พิจารณาข้อค าแนะน าเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตร  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 1. ในภาพรวมใช้ได้แล้ว ไม่มีการแก้ไข 

 2. ให้มีการเพิ่มภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตร 

ไม่มีการแก้ไข เพราะหลักสูตร
เน้นภาษาอังกฤษในรายวิชา
ต่างๆ ของหลักสูตรแล้ว 

 3. ควรเน้น ASEAN Political and 
Culture 

ตรวจสอบดูว่ามีประเด็นเหล่านี้
ในวิชาอาเซียนแล้วหรือยัง              
หากยังไม่มีให้เพ่ิมเติม 

 4. ควรเน้น 3 หลักคือ วิจัย 
ภาษาอังกฤษ และหลักวิชา 

เป็นประเด็นที่มีอยู่แล้ว                          
จึงไม่ต้องแก้ไข 

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ 1. วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ควรอยู่ข้างบน 

แก้ไขตามค าแนะน า 

 2. วิชาประเด็นร่วมสมัยให้ตัด “d” ออก แก้ไขตามค าแนะน า 

 3. เปลี่ยนชื่อวิชาทฤษฎีองค์การและ
ระบบบริหารองค์การสาธารณะ 
เป็น “ทฤษฎีองค์การ”  

แก้ไขตามค าแนะน า 

 4. วิชา 2552302 ควรเปลี่ยนชื่อเป็น 
“การงบประมาณ” 

ใช้ชื่อเดิมตามมติของที่ประชุม
ปรับปรุงหลักสูตร 

 5. วิชาภาวะผู้น า ควรเปลี่ยนเป็น 
“ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม” 

แก้ไขตามค าแนะน า 

 6. ภาษาอังกฤษควรเน้นเป็นค าศัพท์
และส านวนทาง รปศ. โดยตรง 
Terminal, Terminology และ
อภิปรายให้เข้าใจแนวความคิดและ
ทฤษฎีทาง รปศ. Instrumental   

แก้ไขตามค าแนะน า 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

 7. ควรเพิ่มวิชา Anthropological, 
Sociological, Psychological 
Public Administration รัฐ
ประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และจิตวิทยา 

แก้ไขตามค าแนะน า โดยเพิ่ม
เป็น รายวิชาเอกเลือก 

 8. วิชาการสื่อสารทางการเมืองควรตัด
ออก 

ไม่มีการแก้ไข 

 9. วิชาการตลาดภาครัฐ ควรตัดออก ไม่มีการแก้ไข 

 10. วิชาความรู้เบื้องต้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้
ตัดออก 

ไม่มีการแก้ไข 

 11. วิชากฎหมายอาญา 1,2 แพ่งและ
พาณิชย์ วิ. อาญา ลักษณะพยาน                       
ให้ตัดออก 

ไม่มีการแก้ไข 

 12. 2553101 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ เพ่ิม 
“government”  

แก้ไขตามค าแนะน า และปรับให้
เป็นรายวิชาเอกบังคับ 

ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ 1. หัวข้อที่ 8.1 เรื่องอาชีพ เอกชน 
เช่น 

แก้ไขตามค าแนะน า 

 2. หัวข้อที ่1.2 ความส าคัญต้องเขียน
ให้สื่อตรงกันกับอาเซียน ด้วย 

แก้ไขตามค าแนะน า 

 3. หัวข้อที ่2.5 รับนักศึกษา 120 คน
ต่อปี ถือว่ามากเกินไป 

คงจ านวน 120 ไว้ (เปิดปีละ                     
3 หมู่เรียน) บวกกับจ านวนที่จะ
รับของศูนย์สระแก้วอีก 30 คน 
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ประกันคุณภาพ  

 4. วิชาบังคับควรเรียงเป็นกลุ่ม core 
PA 

จัดเรียงตามกลุ่ม 5 กลุ่มท่ี
ก าหนดไว้ใน มคอ. 1  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

 5. วิชาสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ส าคัญ            จริงหรือ 

ปรับรายวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการให้เป็นวิชา       
“การจัดการสารสนเทศดิจิทัล”
เปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือก แล้ว 
ใส่วิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เป็นวิชาเอกบังคับแทนที่  

 6. ต้องจัดกลุ่มรายวิชาใหม่ อาจมีกลุ่ม
ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองมาด้วย 

แก้ไขตามค าแนะน า 

 7. วิชาจริยธรรมด้าน รปศ. มี
ความส าคัญ 

เพ่ิมจริยธรรมในการวิจัยใน
ค าอธิบายรายวิชาสถิติและวิธี
วิจัย 

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร 1. เพ่ิมวิชา Digital Management 
ด้วย 

ปรับรายวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการให้เป็นวิชา    
“การจัดการสารสนเทศดิจิทัล” 

 2. วิชาจริยธรรมด้าน รปศ. มี
ความส าคัญ 

มีรายวิชาจริยธรรมที่เป็นราย
วิชาเอกบังคับ และเพ่ิมเรื่อง
จริยธรรมไปในวิชาสถิติและ                
วิธีวิจัย  

 3. วิชาพฤติกรรมองค์การ                         
มีความส าคัญ 

มีรายวิชานี้แล้ว 

 4. วิชาการวิเคราะห์นโยบายก าหนด 
ประเมินผล ควรรวมกัน 

รวมประเด็นเหล่านี้ให้เป็น              
ส่วนหนึ่งของวิชานโยบาย
สาธารณะ 

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ 

1. การรับนักศึกษา คงไว้ตามเดิม 

 2. อาชีพที่ประกอบหลังจบการศึกษา แก้ไขตามค าแนะน า 

 หน้า 3  ตรวจสอบตามค าแนะน า 

 4  เติมเรื่องการเมืองเข้าไปใน                        
หัวข้อนั้น 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

 5 เป็นไปตามข้อ 4 ที่แก้ไขใหม่ 

 6 ด าเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

 7 เพ่ิมค าว่า “มุ่งผลิตบัณฑิต”      
เข้าไปในปรัชญาเดิม 

 1.3 วัตถุประสงค์  เพ่ิมประเด็นที่ 6 เป็นเรื่อง
ลักษณะบัณฑิตตามปรัชญาของ
หลักสูตร 

 8 คงไว้ตามเดิม เพราะเป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

 9 มีปัญหานักศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน  
เพ่ิมในข้อต่อไป (2.4) ว่า
นักศึกษาจัดรายวิชาการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
ทุกคนเรียนในชั้นปีที่ 1  

 10  คงไว้ตามเดิม เพราะหลักสูตรจะ
ผลักดันให้นักศึกษาทุกคนที่เข้า
ศึกษาส าเร็จการศึกษาจนครบ 

 11 ปรับเพิ่มรายวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในวิชาเอก
บังคับ 
ตรวจสอบว่ามีประเด็นดังกล่าว
ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทาง 
รปศ. หรือไม่ หากไม่มีให้
เพ่ิมเติมตามค าแนะน า 

 12 ปรับตามค าแนะน า 

 13 ปรับตามค าแนะน า 

 14 ปรับตามค าแนะน า 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

 15 ปรับตามค าแนะน า 

 16 ปรับชื่อวิชาเป็น                      
“อาเซียนศึกษา” และเพ่ิมเรื่อง                     
“การบริหารงานภาครัฐใน
ประเทศประชาคมอาเซียน”             
ในค าอธิบายรายวิชา 

 17 ปรับตามค าแนะน า 

 18 ปรับตามค าแนะน า 

 19 พิจารณาแล้วมีการศึกษา
ทางด้านระบบราชการส่วนกลาง
และท้องถิ่นแล้ว 

 20 คงไว้ตามเดิม เพราะรูปแบบและ
การบริหารท้องถิ่นในประเทศ
เป็นเรื่องที่อยู่ในวิชาการบริหาร
ท้องถิ่นแล้ว 

 21 ปรับชื่อวิชาเป็น ASEAN Study  

 22 เพ่ิมว่า “ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ” 

 ค าแนะน ากรอบเหลืองในหน้า 22  - รายวิชาทางด้านสังคมวิทยาอยู่
ในวิชาการศึกษาท่ัวไปแล้ว 
ประกอบกับประเด็นนี้ได้เพ่ิม
ตามค าแนะน าของ ศ.ดร.ติน 
ก่อนหน้านี้แล้ว 

- รายวิชาทางกฎหมาย
จ าเป็นต้องมีไว้เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับนักศึกษา 

- ไม่เพ่ิมประเด็นเรื่องการบริหาร
การศึกษา 

- ไม่เพ่ิมประเด็นเรื่องการบัญชี
ภาครัฐ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

1. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์               
ริ้วธงชัย (ผู้ใช้บัณฑิต) 

2. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ 
(ผู้ใช้บัณฑิต)  

3. นายวรวัชร ศัทธาวัฒนกุล 
(ศิษย์เก่า) 

4. นางสาวจันทิมา คามี     
(ศิษย์เก่า) 

1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา เช่น องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน           
ในก ากับดูแลของรัฐ (ภายใต ้พ.ร.บ.
เฉพาะ) สถาบันหรือหน่วยงาน               
ในก ากับของรัฐสภา 

ไม่มีการแก้ไข 

 2. ในหัวข้อที ่11.2.3 เกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
อยากให้พิจารณาถึงผลกระทบจาก
การเมืองและความมุ่งหวัง                   
การปฏิรูปการเมืองการปกครอง              
ในประเทศท่ีมีต่อความเชื่อมั่นต่อ
ระบบการปกครอง นโยบาย
สาธารณะ การบูรณาการใน                
เชิงปฏิบัติทางกลยุทธ์ และ                   
ผลส าฤทธิ์ที่แท้จริงจากการพัฒนา
ระบบราชการไทย ตามข้อ 11.2.3 
โดยเฉพาะการตรวจสอบใน                   
ข้อย่อยที่ 4) 

ปรับตามค าแนะน า 

 3. ในข้อที ่12. ผลกระทบต่อ                   
การปรับปรุงหลักสูตร อยากให้
พิจารณาถึง สถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบันจะมอง เรื่องมหภาคอย่าง
เดียวคงไม่ได้ แต่จะ ต้องให้
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจจุลภาค
ตั้งแต่ฐานรากในเรื่องเศรษฐกิจและ
ทุนชุมชนการพัฒนาทุนชุมชน 

ปรับตามค าแนะน า 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ค าแนะน า การแก้ไขโดยหลักสูตร 

 4. การปรับปรุงหลักสูตรอยากเห็นผู้จบ
การศึกษาด้านนี้มีบุคลิกภาพและ               
ความพร้อมที่จะก้าวเป็นนักพัฒนา
สังคม ผู้น าสังคม ด้วยความเป็น                              
นักรัฐประศาสนศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น 
เท่าที่ผ่านมาสังคมไทยจะเห็นการชี้น า
จากนักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็น
หลักในภาพของการใช้อ านาจทาง
ปกครอง แต่ยังไม่ค่อยเห็นนัก                
รัฐประศาสนศาสตร์ให้การบริหาร
เชิงนโยบายในการน าสังคม 

ปรับตามค าแนะน า 

 5. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควร
เพ่ิมเติมการเรียนรู้ศัพท์ทางเทคนิค
พ้ืนฐานทาง รปศ. ในการเรียนการสอน 

ปรับตามค าแนะน า 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ จาก                 
การวิพากษ์ 

1. ควรมีการเพ่ิมค าว่า “คอมพิวเตอร์” 
ด้วย เพราะเคยมีกรณีการสมัครงาน 
ระบุวาต้องมีวิชาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต 
และจะพิจารณาดูจากค าอธิบาย
รายวิชา 

ปรับตามค าแนะน า 

 
 -  ปรับแผนการเรียนของนักศึกษารุ่น 57 และ 58 (หมู่ 1 ของทั้ง 2 ชั้นปี) ให้มีรายวิชา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 2 ในภาคเรียนเดียวกันกับที่เรียนวิชากฎหมายลักษณะพยาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -  

                (ลงชื่อ)... .. 
                (อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา) 
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

                (ลงชื่อ)… …..  
                (อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร) 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น. 
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 
 1. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร    ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผศ.ดร.สุวรรณิน คณานุวัฒน์  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4. อ.ดร.ไททัศน์ มาลา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 5. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 6. อ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 7. อ.ดร.พัณณกร สอนไว      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9. อ.เทวพงษ์ พวงเพชร      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 10. อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 11. อ.รัฐชาติ ทัศนัย        กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 12. อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 13. อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 14. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์        กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 15. อ.รังสรรค์ สุค าภา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 16. อ.อรุณรัตน์ จินดา      กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 -  ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 
 -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -  วางแผนขั้นต่อไปของการปรับปรุงหลักสูตร 
 -  พิจารณาร่างค าอธิบายรายวิชา และการก าหนดจุดเน้นของมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
ดังนี้ 
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วิชาที่ อ.กัมลาศ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 1.  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2.  ทฤษฎีองค์การสาธารณะและการบริหารองค์การสาธารณะ 
 3.  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การสาธารณะ 
 4.  บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
   คุณธรรมและจริยธรรม 
    พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม 
   สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมและจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
  ความรู้ 
   เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
   รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ทักษะทางปัญญา 
   สามารถค้นหาข้อ เท็จจร ิงและท าความเข ้า ใจปรากฏการณ์ที ่เ กี ่ยวข ้องกับ                             
รัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
   สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดี          
ของกลุ่ม 
   สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์  
   มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม  
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
น าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  
   สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทาง รัฐประศาสนศาสตร์ 
   สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ศึกษาความหมาย  พัฒนาการ  แนวคิดทฤษฎี ขอบเขตของ
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของนักคิดร่วมสมัย และ
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์   
รวมถึ งศึกษากิจกรรมการบริหารงานภาครั ฐต่างๆ              
การบริหารงานภาครัฐภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร  และแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่และการให้บริการสาธารณะ 

ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ศึกษาความหมาย  พัฒนาการ  แนวคิดทฤษฎี 
ขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของ 
นักคิดร่วมสมัย และความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ 
ในสายสั งคมศาสตร์  ร วมถึ งศึ กษากิ จกรรม             
การบริหารงานภาครัฐต่างๆ  การบริหารงานภาครัฐ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง           
การบริหาร และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
และการให้บริการสาธารณะ  

ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตมา
จนถึงแนวคิดร่วมสมัยในปัจจุบัน ทฤษฎีองค์การสาขาต่างๆ 
เพื่อท าความเข้าใจองค์การจากกรอบแนวคิดที่แตกต่างกัน 
และสามารถน ามาปรับใช้กับการวิเคราะห์องค์การภาครัฐ
ของไทย และปรากฏการณ์ทางการบริหารในองค์การ
ภาครัฐของไทยได้ 

ทฤษฎีองค์การและการบริหารองค์การสาธารณะ 
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงแนวคิดร่วมสมัยในปัจจุบัน ทฤษฎี
องค์การสาขาต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจองค์การจาก
กรอบแนวคิดที่แตกต่างกัน และสามารถน ามาปรับ
ใช้กับการวิเคราะห์องค์การภาครัฐของไทย และ
ปรากฏการณ์ทางการบริหารในองค์การภาครัฐของ
ไทยได้   ด้านการบริหารและการจัดโครงสร้าง 
องค์การ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์การที่มีผลกระทบต่อการบริหาร 

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของพฤติกรรมองค์การ และ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
กลุ่มบุคคล และระดับองค์การ และผลที่พฤติกรรมองค์การ
มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
สาธารณะ 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ครอบคลุมพฤติกรรม
ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ ตลอดจน
สภาวะแวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มคนอันจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การสาธารณะ 

บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาผลงานที่มีอิทธิพลต่อความคิด
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน 

บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่
เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  
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ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
 
 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ความรู้เบื้องต้นทาง                                
รัฐประศาสนศาสตร์ ○  ●   ○   ○    ● 

ทฤษฎีองค์การสาธารณะและ                       
การบริหารองค์การสาธารณะ ○  ●   ○    ○   ○ 

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การสาธารณะ 

 ○   ○  ○ ●   ○   

บทความคัดสรรทาง                                   
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 ○   ● ●   ○  ○   

 
รายวิชาที่ อ.เทวพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in the Public Sector 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ             
ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ  
 
ภาวะผู้น า 3(3-0-6)          

 Leadership  
 ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบภาวะผู้น า ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ของผู้น าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน รวมถึงบทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน โดย
เน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 
 
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3(3-0-6) 

 Democracy and Political Participation 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการ และรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงบทบาทของตัวแสดงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพ้ืนฐานทางความคิด และ
รูปแบบของการมสี่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะต่างๆ  
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2552407 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Service  

 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ ค่านิยม และวิวัฒนาการของการบริหาร
ราชการไทยปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร                 
ราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
 
รายวิชาที่ อ.ไททัศน์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
2551101 การเมืองการปกครองไทย                   3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

 ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ระบบโครงสร้าง 
พฤติกรรมทางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองไทย 
ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผลต่อ
การจัด ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็นทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 
 
 (เก่า) ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ระบบโครงสร้าง 
พฤติกรรมทางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเมืองการปกครองไทย 
ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย และทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผล
ต่อการจัดระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
หมายเหตุ :  (วิชาเดิม เอกบังคับ) 
 1.  เพ่ิม และประเด็นทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 
 
2551106 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์  แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
ปรัชญาการเมือง ความคิดทางการเมือง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบันทางการเมือง 
อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทางการเมือง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ 
 
 (เก่า) ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์  แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ รูปแบบ            
การปกครอง ระบบและสถาบันการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมทางการเมือง และ
ประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยโดยสังเขป 
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หมายเหตุ : (วิชาเดิม เอกบังคับ) 
 1.  เพ่ิมเนื้อหาทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
 2.  เพ่ิมเนื้อหาปรัชญาการเมือง 
 3.  เพ่ิมเนื้อหาความคิดทางการเมืองของนักปรัชญา 
 4.  เพ่ิมเนื้อหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
 5.  การมีส่วนร่วมทางการเมือง (ตัดค าว่า ตามรัฐธรรมนูญออก) 
 6.  ตัด และประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยโดยสังเขป 
 
255xxxx การจัดการสาธารณภัย 3(3-0-6) 
 Disaster Management  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมายของสาธารณภัย ประเภทของสาธารณภัย หลักการจัดการ
สาธารณภัย ความส าคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบของ        
สาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ และกรณีศึกษาการจัดการสาธารณภัย 
 
หมายเหตุ : (วิชาใหม่ เอกเลือก) 
 
255xxxx การบริหารการคลังและงบประมาณท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Fiscal and Budget Management  

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณท้องถิ่น  การกระจาย
อ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมสร้างประสิทธิภาพ          
ในการจัดเก็บรายได้ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การบริหารจัดการหนี้และเงินกู้ รวมทั้ง
การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
 
หมายเหตุ : (วิชาใหม่ เอกเลือก) 
 
 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

การเมืองการปกครองไทย ●    ○ ○   ○  ●   
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ●    ○ ○  ○   ●   
การจัดการสาธารณภัย  ○   ● ●    ○ ○   
การบริหารการคลังและงบประมาณ
ท้องถิ่น 

○    ○  ○   ○ ●   
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วิชาที ่อ.อรุณรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
2552108 การจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Management  

 ศึกษาการจัดการภาครัฐที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 
บทบาทและความส าคัญของภาคเอกชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐ  ความแตกต่างของ         
การบริหารและการจัดการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ลักษณะของการจัดการภาครัฐที่มีผลต่อ
การปฏิรูประบบราชการไทยเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 (เก่า) ศึกษาการจัดการภาครัฐทั้งในแง่การจัดการภาครัฐแนวใหม่/การจัดการ        
แนวนิยมใหม่ การจัดการแบบเอกชน ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของ
ภาคเอกชน และในแง่การบริการภาครัฐใหม่ ที่เน้นวิชาชีพนิยม จรรยาบรรณ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีของภาครัฐ 
 
หมายเหตุ : (วิชาเดิม เอกเลือก) 

1. เ พ่ิม ความแตกต่างของการบริหารและการจัดการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2. เพ่ิม ประเด็นการจัดการภาครัฐกับการปฏิรูปในระบบราชการไทยที่สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2552201 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Introduction to International Relations  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้าง
ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
รัฐที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศ เครื่องมือในการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ และประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 (เก่า) ศึกษาพ้ืนฐานของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมระหว่างประเทศ โครงสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งอุดมการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของรัฐและ
พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแต่ละประเทศ 
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หมายเหตุ :  (วิชาเดิม เอกเลือก) 
1. เพ่ิมประเด็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. เพ่ิมประเด็นการศึกษาด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
3. เพ่ิมประเด็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4. เพ่ิมประเด็น บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 

 

ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
 
 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

การจัดการภาครัฐ ○   ●   ●  ○    ○ 
ความรู้เบื้องต้นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 ○  ●   ○  ●  ○   

 
วิชาที ่อ.ปิยะ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ค าอธิบายรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ที่มา และประเภทของรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสมัยต่างๆ  การจัดท ารัฐธรรมนูญ 
อ านาจอธิปไตย องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการควบคุม
และตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
 

ค าอธิบายรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเดิม 
2552411 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional Law 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ที่มา และประเภทของรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสมัยต่างๆ ตลอดจนศึกษากระบวนการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
 
ค าอธิบายรายวิชาการตลาดภาครัฐใหม่ 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการเข้าถึง
ประชาชน และการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ค าอธิบายรายวิชาการตลาดภาครัฐเดิม 
2554405 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Marketing in the Public Sector 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการเข้าถึง
ประชาชน และการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ือภาครัฐจะได้ให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 
รายวิชาที่ อ.รัฐชาติเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
2553106 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                             3(2-2-5)                 
 Statistics and Research Methodology in  
 Public Administration 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการวิจัย แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การออกวิจัยภาคสนาม ท าความเข้าใจวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์
ผลทางสถิติให้สามารถท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  และเป็นแนวทางในการน าไปใช้
ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ 
 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการวิจัย แนวคิดเบื้องต้นและรูปแบบต่างๆ     
ของการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และท าความเข้าใจวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  เพ่ือให้
สามารถท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์ทางสถิติ และน าไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานภาครัฐได้ 
 
2553301 อาเซียนศึกษา                                   3(3-0-6) 
 ASEAN Study 
 ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน แนวคิด
และการพัฒนาอาเซียน หลักการบริหารและการด าเนินงานของอาเซียน ตลอดจนการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ และความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน รวมถึง             
การปรับตัวของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

 ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ตลอดจนการด าเนินนโยบายต่างประเทศ และความเกี่ยวพันกับชาติมหาอ านาจของโลก         
การสร้างความร่วมมือเป็นประชาคมอาเซียน 
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2563303 พนักงานสัมพันธ์                                                      3(3-0-6)  
 Labour Relations 
 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์  
การสร้างความสงบสุขในองค์การ โดยศึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
                           ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในกระบวนการแรงงาน
สัมพันธ์ การสร้างความสงบสุขในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน โดยศึกษากฎหมายแรงงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการท างาน  

 

ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

สถิติและวิธวีิจยัทาง    
รัฐประศาสนศาสตร์ ○    ● ○    ○  ●  

อาเซียนศึกษา  ○  ○   ○  ●  ○   
แรงงานสัมพันธ์  ○  ○   ○   ● ○   

 
รายวิชาที่ อ.จารุณี เป็นผู้รับผิดชอบ 
วิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
 

เก่า ใหม่ 

ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณ                     
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น บทบาทของรัฐบาล
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังและนโยบาย
การเงิน การใช้มาตรการทางการคลัง อันได้แก่ 
รายรับ รายจ่าย หนี้สาธารณะและงบประมาณ 
การเบิกจ่าย และการเงินในการสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาวิธีการ ระบบ และ
กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน  มาตรฐาน       
ก า ร จั ด ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง  (7Hs) 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง และระบบ
งบประมาณกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป ท า ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ
งบประมาณในระดับชาติและท้องถิ่น แนวคิด 
ทฤษฎีการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าที่ของ
ภาครัฐในการจัดการทางเศรษฐกิจ นโยบาย
การคลังและนโยบายการเงินกับเศรษฐกิจและ
การเมือง  การใช้มาตรการทางการคลั ง 
กระบวนการงบประมาณแผ่นดินของไทย 
ร ะบ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
งบประมาณ การบริ หารหนี้ ส า ธ า รณะ 
ตลอดจนศึกษาการคลังท้องถิ่น และการคลัง
รัฐวิสาหกิจ  
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วิชา เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

เก่า ใหม่ 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการส าคัญ แนวคิดทางทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาคและมหภาคการผลิต 
การออม และการลงทุน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
การจัดสรรทรัพยากร บทบาทของรัฐบาลด้าน
เศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า ง เ ศรษฐศาสตร์ กั บ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์  ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  
ระบบเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค แนวคิดทฤษฎีการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  บทบาทของ
รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ใน
ปั จ จุ บั น  ปั ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง                           
ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 
วิชา การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

เก่า ใหม่ 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของเศรษฐกิจ
ชุ มชน เปรี ยบ เที ยบ  ระบบการผลิ ต  ระบบ                     
การบริ โภค ระบบการจัดการทุนการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ครัวเรือนในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น การสร้าง
มูลค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและวิสาหกิจชุมชน 
และแนวนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นโดยเปรียบเทียบกับชุมชนในต่างประเทศ 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่ งยืน  ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้โดย
บูรณาการ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ภูมิปัญญาสากลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน  

 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการน าไปใช้ในองค์กร แนวทางการปฏิบัติการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการติตามประเมินผล รวมถึงศึกษาบทบาทของรัฐในการบริหาร          
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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การบริหารส านักงาน 
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน การบริหารส านักงานองค์กรภาครัฐ การบริหาร 
งานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารส านักงานภาครัฐ  
 
ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
 
 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

การบริหารการคลังและงบประมาณ ○   ●   ○   ○   ○ 
เศรษฐศาสตร์ส าหรับ                        
รัฐประศาสนศาสตร์ ○   ●   ○   ○   ○ 

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ○   ○ ○   ●  ○   
การบริหารความเส่ียงและ                   
การควบคุมภายใน ○   ●   ○   ○ ○   

การบริหารส านกังาน  ○  ●   ○   ○ ○   
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รายวิชาที่ อ.วิไลลักษณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

รายวิชาใหม่ 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 
หมายเหตุ 

นโยบายสาธารณะ 
        ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการส าคัญ 
กระบวนการหรือวงจรของนโยบายสาธารณะ รวมถึงองค์การ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายสาธารณะ 

คุณธรรม 1,3 
ความรู้ 2,5 
ปัญญา 1,4 
ความสัมพันธ์ 1,3 
การวิเคราะห์ 2,3 

รายวิชาเดิม  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
        ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  โดย                
มุ่งศึกษาจากกรณีศึกษาองค์การที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

คุณธรรม 1,3 
ความรู้ 1 
ปัญญา 3,4 
ความสัมพันธ์ 1,2 
การวิเคราะห์ 3,4 

รายวิชาใหม่ 

การวิเคราะห์และการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
        ศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การก าหนด
นโยบาย ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบาย ขอบเขต ทฤษฎี               
ตัวแบบ และกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ประสบการณ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละประเทศ 
กลยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
โดยเน้นการน านโยบายไปปฏิบัติและประสบการณ์ของ
ประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่าง  

คุณธรรม 1,3,4 
ความรู้ 1,4 
ปัญญา 3,4 
ความสัมพันธ์ 
1,3,5 
การวิเคราะห์ 
2,3,4 

รายวิชาใหม่ 

การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการสาธารณะ 
     ศึกษาหลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์
โครงการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านสังคม 
การเมือง การบริหารและสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์ 
เชิงปริมาณ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์            
การวิเคราะห์ต้นทุนและสัมฤทธิผล ศึกษาถึงการประเมิน
โครงการสาธารณะ โดยครอบคลุมทั้งการประเมินสภาวะ
แวดล้อม การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ 
การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลกระทบ การออกแบบ
ระบบประเมินโครงการ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการรายงานผลการประเมินโครงการสาธารณะ  

คุณธรรม 1,3,4 
ความรู้ 1,4 
ปัญญา 3,4 
ความสัมพันธ์ 
1,3,5 
การวิเคราะห์ 
2,3,4 

รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาที่ อ. บุญอนันต์  เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

2553309  การจัดการโครงการ (Project Management) 

ค ำอธิบำย (เดิม) 
ศึกษาแนวคิด  ตัวแบบในการวิ เคราะห์

โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
ปัจจัยที่มี อิทธิพลในการบริหารจัดการโครงการ 
กระบวนการบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง
ของโครงการ โดยศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
โครงการภาครัฐและเอกชน 

ค าอธิบาย (ใหม่) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของ

โครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย 
แผน แผนงาน และโครงการในระดับต่างๆ
ขององค์การ การศึกษาความเป็นไปได้    
การวางแผนโครงการ กระบวนการจัดการ
โครงการ เทคนิคและเครื่องมือการจัดการ
โครงการ การประเมินโครงการ โดยเน้น
กรณีศึกษาโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน 

2553310  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 

ค าอธิบาย (เดิม) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงาน                 
ในองค์การ โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

ค าอธิบาย (ใหม่) 
ศึกษาแนวคิด  ตัวแบบหรือระบบ

และ เครื่องมือสมัยใหม่ที่ เกี่ยวกับการ
จั ดการระบบสารสน เทศในองค์ ก า ร  
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ  
การบริหารฐานข้อมูล   การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่ในองค์การ     

XXXXXXX การประเมินผลโครงการสาธารณะ 

 ค าอธิบาย (ใหม่) 
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หรือรูปแบบ

การประเมินโครงการสาธารณะ โดย
ครอบคลุมการประเมินสภาวะแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของโครงการ
สาธารณะ โดยเน้นศึกษาจากกรณีศึกษา 
โครงการภาครัฐ เป็นส าคัญ 
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ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

การจัดการโครงการ ○  ●   ○   ○    ● 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ○ ●   ○    ○   ○ 
การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ
สาธารณะ ● ○   ○  ○    ●   

 
รายวิชาที่ อ.ฤทัยทิพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
(Principles of Law for Public Administration)  
       ศึกษาความหมาย ประเภท และปรัชญาของหลัก
กฎหมายมหาชน อันได้แก่  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง เฉพาะในส่วน
ที่เป็นพื้นฐานส าคัญ อันเกี่ยวข้องกับการน าไปใช้ของ      
นักรัฐประศาสนศาสตร์  

       ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป 
ในระบบกฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักกฎหมายมหาชนในการบริหารภาครัฐ  และ                  
การบริการสาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง เป็นต้น 
       เพิ่มประเด็น : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
ซึ่งครอบคลุมเรื่องความหมาย ระบบ ประเภท ลักษณะ
ที่มา ความส าคัญ การจัดท า และการใช้กฎหมาย                    
เพื่อปูพื้นฐานนักศึกษา 
                       : เ น้ น ไ ป ที่ ก า ร โ ย ง เ นื้ อ ห า กั บ                 
หลักกฎหมายมหาชน และการการใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักกฎหมายมหาชนในการบริหารภาครัฐและ                   
การบริการสาธารณะ 
       * วิชาเดิม  

2552208 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
  3(3-0-6)                                 
 (English for Public Administration 1)  
       ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ในหน่วยงานภาครัฐ 
และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส าคัญในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

       ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับศัพท์และส านวนที่ใช้
ในการบริหารภาครัฐ เทคนิคการฟัง พูด และฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ท่ีได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 
       เพิ่มประเด็น : การใช้ส านวน  
                       : การเขียนย่อความและเรียงความ
ในด้านการบริหารภาครัฐ  
       * วิชาเดิม  
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ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

2552209 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
  3(3-0-6) 
(English for Public Administration 2)  
       ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและเขียนที่จ าเป็นต่อ
การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การอ่านเอกสาร 
และการโต้ตอบระหว่างหน่วยงานผ่านจดหมายและ              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกย่อ บันทึกข้อความ 
วาระการประชุม และบันทึกการประชุม 

       รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ภาษาอังกฤษส าหรับ      
รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
       ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสารภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการเขียนประวัติย่อและ
จดหมายสมัครงาน  
       เพิ่มประเด็น : การเขียนประวัติย่อและจดหมาย
สมัครงานเพื่อน าไปใช้ในการสมัครงานหลังเรยีนจบ 
       * วิชาเดิม  

2553302 การบริหารงานยุติธรรม           3(3-0-6)  
(Justice Administration)  
       ศึกษาการบริหารกระบวนการยุติธรรม บทบาท
ของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาและผลกระทบของกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีต่อสังคม รวมถึงแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อเป็น
การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม 

       ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ แ น ว ค ว า ม คิ ด เ กี่ ย ว กั บ                    
การบริหารงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก บทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักในกระบวนการ
ยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรมเชิงบูรณาการ  
       เพิ่มประเด็น : ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ                
การบริหารงานยุติธรรม  
                      : การบริหารงานยุติธรรมเชิงบูรณาการ 
       * วิชาเดิม  

2554301 การเจรจาต่อรองและการจัดการ 
            ความขัดแย้ง                         3(3-0-6) 
(Negotiation and Conflict Management)  
       การศึกษา ปรัชญา และแนวคิดในการเจรจา
ต่อรอง หลักการ รูปแบบ และวิธีการเจรจาต่อรอง  การ
เจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
ธรรมชาติรูปแบบและสาเหตุของความขัดแย้ง ความ
ขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งแนวทางและ
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง ทั้งระดับโครงสร้าง 
ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน การท าประชาพิจารณ์ 
การไกล่เกลี่ย การสื่อสารในความขัดแย้ง เทคนิคและ
กระบวนการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะและ               
ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยน ากรณีศึกษา
ทางการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งมา
เป็นตัวอย่างจริงประกอบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้
อภิปรายและวิพากษ์แสดงความคิดเห็นในการน าไป
ปฏิบัติ 

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)  
       ศึกษาแนวความคิดที่ เกี่ยวกับความขัดแย้ ง 
พัฒนาการของความขัดแย้ง ประเภทและสาเหตุของ
ความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง วิธีการแก้ไข/
จัดการความขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้ง              
ร่วมสมัย 
       *เปลีย่นช่ือรายวิชา  
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ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

2554303 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
  3(2-2-5) 
(Contemporary Issues in the Public 
Administration)  
       ศึกษาปรากฏการณ์ที่ ได้ รับความสนใจทาง                     
รั ฐประศาสนศาสตร์  โดยน าแนวคิด  ทฤษฎีทาง                      
รัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว
อย่างรอบด้าน 

2554303  ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
  3(2-2-5) 
       ศึกษาปรากฏการณ์ที่ ได้ รับความสนใจทาง                     
รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันและความท้าทายด้าน
ต่างๆ ในการบริหารภาครัฐ โดยการน าแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายและวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ดังกล่าวในรูปแบบวิจัย และจัดสัมมนา
เพื่อน าเสนอผลการวิจัย 
       เพิ่มประเด็น : เพิ่มรูปแบบการศึกษาในลักษณะ
หั วข้ อพิ เ ศษ  (Special Topics) และการน า เสนอ                   
ผลการศึกษาในรูปแบบการสัมมนา 
       * รวมเนื้อหารายวิชาเดิม คือ การศึกษาเอกเทศ
และสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์รวมเข้าในรายวิชา
นี้ของหลักสูตรใหม่  
       * วิชาเดิม  

 
ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  

 
 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หลักกฎหมายส าหรับ                       
รัฐประศาสนศาสตร์ ●     ○  ●   ○   

ภาษาอังกฤษส าหรับ                            
รัฐประศาสนศาสตร์ 1 

     ●  ○   ●   

ภาษาอังกฤษส าหรับ                                    
รัฐประศาสนศาสตร์ 2 

     ●  ○   ●   

การบริหารงานยุติธรรม ●   ○  ●     ○   
การจัดการความขัดแย้ง  ●   ○  ○   ●   ○ 
ประเด็นร่วมสมัยทาง                                  
รัฐประศาสนศาสตร์ ●   ● ○  ●  ●    ○ 
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รายวิชาที่ อ.ภิศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

2553404 จริยธรรมและธรรมาภบิาล        3(3-0-6) 
(Ethics and Good Governance) 
        ศึ กษาแนวคิด  ทฤษฎี  ทางจริ ยธรรม  และ                 
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  เ พื่ อ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น                   
การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการน า
หลักธรรมาภิบาลมาสร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการน าหลักจริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  

2553404 จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล   3(3-0-6) 
(Ethics and Good Governance) 
       ศึกษาความหมาย พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี
ทางจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่สามารถน ามา
ประยุกต์ ใ ช้ในการบริหารงาน  ปัญหาในการน า
จ ริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบั ติและ                 
แนวทางการแก้ไข 

2552102 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่น   
             3(3-0-6) 
(Local Politics and Governance) 
        แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการ
กระจายอ านาจ   ความหมาย   หลักการ   และ
ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น กระบวนการ
บริหารงานท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น การบริหารงาน
ท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย และผลของการกระจาย
อ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่น 

(ใหม่) การบริหารท้องถิ่นไทย                 3(3-0-6) 
(Thai Local Administration) 
       ศึกษาระบบการบริหารท้องถิ่น นโยบายและแผน
ท้องถิ่น การจัดองค์การท้องถิ่น การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ของท้องถิ่ น  การบริหารการคลั งท้องถิ่น                   
การก ากับและตรวจสอบการบริหารท้องถิ่น  การมี                
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันและแนวโน้ม                    
ในอนาคต 

2552113 นิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์                       
             3(3-0-6)  
(Ecology of Public Administration) 
        แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระบบโลกาภิวัตน์ บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น อาเซียน  สหภาพยุโรป องค์การการค้า
โลก สหประชาชาติ เป็นต้น วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ทั้งในประเทศ
และต่ า งประ เทศที่ ส่ งผลกระทบต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การภาครัฐ 
องค์การภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นทั้งในยุคปัจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ในปัจจุบัน  รวมทั้ งหาแนวทางแก้ ไขเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนองค์การและการจัดการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2552113 นิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์                             
             3(3-0-6)  
(Ecology of Public Administration) 
        แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระบบโลกาภิวัตน์  บริบทและปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม/วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่ ง แวดล้ อม  และพลั ง ง าน  ทั้ ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ
องค์การภาครัฐท้ังในยุคปัจจุบันและอนาคต  
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ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

 (ใหม่) แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น     3(3-0-6) 
(Concepts and Theories of Local 
Administration) 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและ
การกระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการบริหารท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหาร
ท้องถิ่นในต่างประเทศ  

 

ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
 
 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 
(Ethics and Good Governance) ● ●  ○   ●  ○ ● ●   

การบริหารท้องถิ่นไทย                               
(Thai Local Administration) 

   ●  ●  ● ○  ●   

นิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Ecology of Public 
Administration) 

 ○ ● ○   ●  ○ ● ●  ○ 

แนวคิดทฤษฎกีารบริหารท้องถิ่น                      
(Concepts and Theories of 
Local Administration) 

●  ●   ●   ●    ● 

 

รายวิชาอื่นๆ อาจารย์ศูนย์สระแก้วรับผิดชอบร่วม 
 

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์โดยเน้นกระบวนการวางนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
การประเมินผลนโยบายและการยกเลิก หรือยุตินโยบาย โดยใช้กรณีศึกษาในการวิพากษ์การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ 
 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

ศึกษาแนวความคิด กระบวนการ ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ  องค์การและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว และกรณีศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ  และแนวทางการประเมินผลนโยบาย ข้อจ ากัด 
การใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ตลอดจนประเด็นและแนวโน้มในอนาคต 
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ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

นโยบายสาธารณะ ●  ●    ● ○ ○ ● ●  ○ 
การวิเคราะห์นโยบาย  ● ● ○ ○ ○ ●  ●  ● ○ ○ 
การน านโยบายไปปฏบิัติ  ● ● ○ ○  ● ● ○ ○   ● 
การประเมินผลนโยบาย  ● ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

 
การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง รูปแบบและวิธีการสื่อสารทางการ
เมือง แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน พ้ืนที่สาธารณะ ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ โดยใช้กรณีศึกษา          
ผลของการสื่อสารในแต่ละลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางการเมือง  

Study of concepts and theories about political communication, forms and 
modes of communication, concept of mass media, public area, knowledge and 
attitude by using cases study on the results.  

 

                    2553309  การจัดการโครงการProject Management 

ค าอธิบาย (เดิม) 
ศึกษาแนวคิด ตัวแบบในการวิเคราะห์

โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการบริหารจัดการ
โครงการ  กระบวนการบริ หาร โครงการ                  
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ โดยศึกษา
และวิเคราะห์จากกรณีศึกษาโครงการภาครัฐ
และเอกชน 

ค าอธิบาย (ใหม่) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของ

โครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการในระดับต่างๆ ของ
องค์การ การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผน
โครงการ กระบวนการจัดการโครงการ เทคนิค
และเครื่องมือการจัดการโครงการ การประเมิน
โครงการ โดยเน้นกรณีศึกษาโครงการทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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******** กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
 Criminal Law 1 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ว่าด้วย
บทบัญญัติทั่วไป และภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ   
 
******** กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 

Criminal Law 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2562401 กฎหมายอาญา 1   
 ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ว่าด้วย
ความผิดเฉพาะ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน และ
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับศพ 
 
******** กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Law 
 ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว 
และมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 

******** กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure Law  
 ศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา ให้ทราบถึงข้อความเบื้องต้น 
สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุธรณ์ ฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัย
โทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา        
ความอาญา ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 
 
******** กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
            Law of Evidence 
 ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 - 
 
 

                (ลงชื่อ)… ….. 
                (อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา) 
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

                (ลงชื่อ)… …… 
                (อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร) 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่  3/2558 

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11.30 น. 
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 29 ตุลาคม 2558 
 1. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร    ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผศ.ดร.สุวรรณิน คณานุวัฒน์  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4. อ.ดร.ไททัศน์ มาลา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 5. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 6. อ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 7. อ.ดร.พัณณกร สอนไว      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9. อ.เทวพงษ์ พวงเพชร      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 10. อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 11. อ.รัฐชาติ ทัศนัย    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 12. อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 13. อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 14. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 15. อ.รังสรรค์ สุค าภา   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 16. อ.อรุณรัตน์ จินดา   กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 - ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -  วางแผนขั้นต่อไปของการปรับปรุงหลักสูตร โดยแบ่งรายวิชาแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบใน            
การด าเนินการเขียนค าอธิบายรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปรายวิชาที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการเขียนค าอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาเอกบังคับ  
1. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ 
2. การเมืองการปกครองไทย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.อรุณรัตน์  จินดา 
3. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ไททัศน์  มาลา 
4. นโยบายสาธารณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.วิไลลักษณ ์ เรืองสม 
5. การบริหารงานคลังและงบประมาณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.จารุณี  มุมบ้านเซ่า 
6. สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.รัฐชาติ  ทัศนัย 
7. หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 
8. แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
9. ทฤษฎีและการบริหารองค์การสาธารณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.เอก  ศรีเชลียง 
10.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.เทวพงษ ์ พวงเพชร 
11.  ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว 
12.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.บุญอนันต์  บุญสนธิ์ 
13.  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 
14.  เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 

 
รายวิชาเอกเลือกที่จะใส่ในแผนการเรียน (ใน มคอ. 2) 13 วิชา และเลือกเสรี 2 วิชา 
1. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว 
3. บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ   
4. อาเซียนศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.รัฐชาติ  ทัศนัย 
5. การบริหารจัดการท้องถิ่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ภิศักดิ ์ กัลยาณมิตร 
6. กฎหมายรัฐธรรมนูญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 
7. หลักกฎหมายปกครอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 
8. การบริหารโครงการสาธารณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.จารุณี  มุมบ้านเซ่า 
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.อรุณรัตน์  จินดา 
10. การสื่อสารทางการเมือง (เลือกเสรี)  
11. เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.บุญอนันต์  บุญสนธิ์ 
12. พนักงานสัมพันธ์ (เลือกเสรี) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.รัฐชาติ  ทัศนัย 
13. การตลาดภาครัฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 
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14. ระบบบริหารราชการไทย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.เทวพงษ ์ พวงเพชร 
15. การจัดการภาครัฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.อรุณรัตน์  จินดา 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -  
 

 
 

                (ลงชื่อ)… ….. 
                (อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา) 
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

                (ลงชื่อ)… …. 
                (อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร) 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



145 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

145 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุม 8406 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร 
 1. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร    ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง     กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ศ.ดร.ติณ ปรัชญพฤกดิ์     กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ศ.ดร.อัมพร ธ ารงค์ลักษณ์    กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ศ.ดร.วรเดช จันทรศร      กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. ศ.ดร.ศุภชัย เยาวประภาษ    กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. ผศ.ดร.สุวรรณิน คณานุวัฒน์  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 9. อ.ดร.ไททัศน์ มาลา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 10. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 11. อ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 12. อ.ดร.พัณณกร สอนไว    กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 13. อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 14. อ. เทวพงษ์ พวงเพชร     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 15. อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม     กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 16. อ.รัฐชาติ ทัศนัย        กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 17. อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 18. อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว  กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 19. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์        กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 20. อ.รังสรรค์ สุค าภา      กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 21. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ ริ้วธงชัย    ผู้ใช้บัณฑิต  
 22. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ ์    ผู้ใช้บัณฑิต  
 23. นายวรวัชร ศัทธาวัฒนกุล   ศิษย์เก่า 
 24. นางสาวจันทิมา คามี      ศิษย์เก่า 
 25. อ.อรุณรัตน์ จินดา      กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
เริ่มวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 09.00 น. 
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 1. ในภาพรวมถือว่าดี 
2. ภาษาอังกฤษอยากจะให้เพ่ิมนอกหลักสูตร 
3. ASEAN Political หรือ Culture ควรเน้น 
4. เน้น 3 หลัก คือ 

(1) วิจัย 
(2) ภาษาอังกฤษ  
(3) หลักวิชา 

ศ.ดร.ติณ ปรัชญพฤกดิ์ 1. วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ควรอยู่ข้างบน 
2. วิชาประเด็นร่วมสมัย “Issue” ให้ตัด d ออก 
3. 2552105 ทฤษฎีองค์การและระบบองค์การบริหารสาธารณะ ให้เป็น

วิชา “ทฤษฎีองค์การ Organization Theories” 
4. 2552302 ควรเปลี่ยนเป็น “การงบประมาณ Bugeting” 
5. วิชาภาวะผู้น า ควรเปลี่ยนเป็น “ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 

Leadership and Followership“ 
6. ภาษาอังกฤษควรเน้นเป็น ศัพท์และส านวนทาง รปศ. โดยตรง 

Terminal, Terminology และอภิปรายให้เข้าใจ แนวความคิดและ
ทฤษฎีทาง รปศ. Instrumental 

7. ควรเพิ่มวิชา Anthropological, Sociological, Psychological 
Public Administration รัฐประศาสนศาสตร์ แนวมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และจิตวิทยา 

8. วิชาการสื่อสารทางการเมือง ควรตัดออก 
9. วิชาการตลาดภาครัฐ ควรตัดออก 
10. วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ตัดออก 
11. วิชากฎหมายอาญา 1, 2, แพ่งและพาณิชย์, กม.วิธีพิจารณา                  

ความอาญา, กม.ลักษณะพยาน ให้ตัดออก 11. 2553101                      
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ เพ่ิม “government” 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ 

ศ.ดร.อัมพร ธ ารงค์ลักษณ์ 1. หัวข้อที ่8.1 เรื่องอาชีพ เอกชน เช่น 
2. หัวข้อที ่1.2 ความส าคัญต้องเขียนให้สื่อกันกับ อาเซียน ด้วย 
3. หัวข้อที ่2.5 รับนักศึกษา 120 คนต่อปี ถือว่ามากเกินไป 
4. วิชาบังคับควรเรียงเป็นกลุ่ม Core PA 
5. วิชาสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ส าคัญจริงหรือ? 
6. ต้องจัดกลุ่มรายวิชาใหม่ อาจมีกลุ่มท่ีเป็นอัตลักษณ์ของตนเองมาด้วย 
7. วิชาจริยธรรมด้านรปศ. มีความส าคัญ 
8. (มีอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอว่า วิชา MIS ในค าอธิบายต้องมีค าว่า 

“คอมพิวเตอร์” ด้วย เพราะเคยมีกรณีการ สอบเข้า อปท. เคยมีการ
ระบุว่านศ.จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 
หน่วยกิต และเขา จะพิจารณาดูจากค าอธิบายรายวิชา) 

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร 1. เพ่ิมวิชา Digital Management เข้ามาด้วย 
2. วิชา จริยธรรมด้าน รปศ. มีความส าคัญ 
3. วิชา พฤติกรรมองค์การ มีความส าคัญ 
4. วิชา การวิเคราะห์นโยบาย ก าหนด ประเมินผล ควรรวมกัน 

ศ.ดร.ศุภชัย                    
เยาวประภาษ 

1. แน่ใจนะครับว่าสะท้อนในหลักสูตรไม่พูดเรื่อง “การเมือง” เลย ทั้งท่ี 
การเมืองน่าจะเกี่ยวโยงกับ “รปศ.” มากกว่าเรื่องอ่ืน 

2. ปัญหานักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมเรื่องภาษาอังกฤษ 
3. ครบตามท่ีระบุไว้ใน 1.3 วัตถุประสงค์ขาดเรื่องด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐควรเป็นวิชาบังคับ 
5. ในภาพรวม ไม่มีรายวิชาด้านสังคมวิทยา มีรายวิชากม.หลายรายวิชา 

รายวิชาด้าน IR มี 2 
รายวิชา วิชาเลือกที่เป็น sector อาท ิการบริหารยุติธรรมมีวิชาเดียว 

อ่ืนๆอาทิการบริหาร 
การศึกษาซึ่ง มรฎ น่าจะเป็นจุดแข็ง ไม่มีเลย วิชาด้านบัญชีภาครัฐก็ไม่มี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ 

1. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ 
ริ้วธงชัย (ผู้ใช้บัณฑิต) 

2. นางกนิษฐา                      
ศรีคุ้มวงษ์                       
(ผู้ใช้บัณฑิต) 

3. นายวรวัชร ศัทธา
วัฒนกุล (ศิษย์เก่า) 

4. นางสาวจันทิมา ทามี
(ศิษย์เกา่) 

1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เช่น องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนในก ากับดูแลของรัฐ (ภายใต ้                   
พ.ร.บ.เฉพาะ) สถาบันหรือหน่วยงานในก ากับของรัฐสภา 

2. ในหัวข้อที ่11.2.3 เกี่ยวกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม อยากให้พิจารณาถึงผลกระทบจากการเมืองและ
ความมุ่งหวังการปฏิรูปการเมืองการปกครองในประเทศท่ีมีต่อ                
ความเชื่อมั่นต่อระบบการปกครอง นโยบายสาธารณะ การบูรณาการ
ในเชิงปฏิบัติทางกลยุทธ์ และผลส าฤทธิ์ที่แท้จริงจากการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ตามข้อ 11.2.3 โดยเฉพาะการตรวจสอบในข้อย่อยท่ี 4) 

 3. ในข้อที ่12. ผลกระทบต่อการปรับปรุงหลักสูตร อยากให้พิจารณาถึง 
สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะมองเรื่องมหภาคอย่างเดียวคงไม่ได้   
แต่จะต้องให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจจุลภาคตั้งแต่ฐานรากในเรื่อง
เศรษฐกิจและทุนชุมชนการพัฒนาทุนชุมชน 

4. การปรับปรุงหลักสูตรอยากเห็นผู้จบการศึกษาด้านนี้มีบุคลิกภาพและ
ความพร้อมที่จะก้าวเป็นนักพัฒนาสังคม ผู้น าสังคม ด้วยความเป็นนัก         
รัฐประศาสนศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น เท่าท่ีผ่านมาสังคมไทยจะเห็นการ
ชี้น าจากนักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นหลัก ในภาพของการใช้
อ านาจทางปกครอง แต่ยังไม่ค่อยเห็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ให้การ
บริหารเชิงนโยบายในการน าสังคม 

5. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควรเพิ่มเติมการเรียนรู้ศัพท์ทางเทคนิค
พ้ืนฐานทาง รปศ. ในการเรียนการสอน 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 15.00 น. 
 
 

                (ลงชื่อ)… ….. 
                (อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา) 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                (ลงชื่อ)… ….. 
                (อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร) 
                     ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(จังหวัดปทุมธานี) 
 
1.  ชื่อ นายภิศักดิ์  นามสกุล กัลยาณมิตร         

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2555 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 

        1.3  ผลงานทางวิชาการ  
 1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  - 
 1.3.2 งานวิจัย  
ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ, เจด็จ  คชฤทธิ์ และภิศักดิ์  กัลยาณมิตร. (2557). โครงการจ้างที่ปรึกษา 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์แผนที่ข้อมูลประชากรและสวัสดิการสังคมชาติพันธุ์ชาวเล .                
กรุงเทพฯ : กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. 

ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ , เอก  ศรีเชลียง , เจด็จ  คชฤทธิ์  และภิศักดิ์   กัลยาณมิตร . (2558). 
โครงการวิจัยศึกษาการสร้างตัวแบบสภาพลเมือง จังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง. 

ภิศักดิ์   กัลยาณมิตร . (2555). จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครั ฐที่ ดี  : วิ เคราะห์                         
เชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบล . 
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

 1.3.3 บทความทางวิชาการ  
 กรกต  ชาบัณฑิต , เกษมชาติ  นเรศเสนีย์  และภิศักดิ์   กัลยาณมิตร . (2556). ยุทธศาสตร์               
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วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 5(2) : 75-85. 

ไททัศน์  มาลา, เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ  ไพรินทร์. (2558). การบริหารจัดการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซี ยน . วารสาร วิจั ยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถั มภ์                         
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 10(1) : 159-172. 

ไททัศน์  มาลา, เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ  ไพรินทร์. (2557). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับโอกาสและความท้าทายในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน . 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 9(3) : 159-172. 

ไททัศน์  มาลา, สุนทรชัย  ชอบยศ และพิศาล  พรหมพิทักษ์กุล. (2557). แนวทางในการจัดการ
อุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี. วารสารสถาบัน พระปกเกล้า. 12(2) : 77-105. 

ไททัศน์  มาลา, สุนทรชัย  ชอบยศ และพิศาล  พรหมพิทักษ์กุล. (2557). ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการจัดการอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี . รวมบทความวิชาการและ
งานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14                  
(พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 809-822. 
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ไททัศน์  มาลา. (2557). การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ : ภาพการเมือง
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป . รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  ครั้ งที่  14 (พ .ศ . 2556) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. หน้า 1154-1166. 

ไททัศน์  มาลา, วิไลลักษณ์  เรืองสม และวลัยพร  ชิณศรี. (2556). การพัฒนาศักยภาพ ใ น ด้ า น      
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 194-200. 

ไททัศน์  มาลา. (2556). การเมืองเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  : 
สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอ านาจ . วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 11(1) : 
116-141. 

ไททัศน์  มาลา, วลัยพร  ชิณศรี และ วิไลลักษณ์  เรืองสม. (2556). บทบาทขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ  : บทส ารวจเบื้องต้นกรณีปัญหาอุทกภัยในจังหวัด
ปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 3(1) : 167-181. 

ไททัศน์  มาลา. (2556). พัฒนาการของก านันผู้ใหญ่บ้าน : สถานภาพและการคงอยู่ภายใต้บริบทของ
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น. รัฐสภาสาร. 61(5) : 44-67. 

ไททัศน์  มาลา. (2556). สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอ านาจในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (Power Relationships in the Election of the 
Buriram Provincial Administrative Organization’s Chief Executive).                 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ งที่  3                         
หน้า 563-574. 

ไททัศน์  มาลา, อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี, อุดม  ทุมโฆสิต และ นกเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. (2555). บทบาท
ในการท างานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .                  
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 6(1) : 29-44. 

ไททัศน์  มาลา. (2555). บทบาทในการท างานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. บทความการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2554 
เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย” (Citizenship and the Future 
of Thai Democracy). สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 563-574. 

 3.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  5 ปี 
 3.5 ภาระงานสอน 
  3.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
  3.5.2 วิชาแนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 
  3.5.3 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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4.  ชื่อ นายบุญอนันต์  นามสกุล บุญสนธิ์ 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2539 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ  
  4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
                   - 
  4.3.2 งานวิจัย  
                   - 
  4.3.3 บทความทางวิชาการ  
ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ, บุญอนันต์ บุญสนธิ์, และคณะ (2555)  การพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จั งหวัดปทุมธานี . วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  7(3) : 56-62   

ทินกร คล้ายกรุต, วัชราภรณ์ ประดับสุข, โสภณ กุฏีสุข, เอก ศรีเชลียง, และบุญอนันต์ บุญสนธิ์ 
(2555) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงยี่โถ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.  2(1) : 33-44   

 4.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  13 ปี 
 4.5 ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร  
  4.5.2 วิชาการบริหารโครงการ 
  4.5.3 วิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  4.5.4 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
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5. ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์     นามสกุล เรืองสม  
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 5.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รอ.ม. (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 
2550 

 5.3 ผลงานทางวิชาการ  
  5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  5.3.2 งานวิจัย  
ไททัศน์ มาลา, วลัยพร ชิณศรี และ วิไลลักษณ์ เรืองสม . (2558).  บทบาทขององค์กรปกครอง                  

ส่ วนท้องถิ่ น ในจั งห วัดปทุมธานี กั บการจั ดการปัญหา อุทกภั ย . กรุ ง เทพฯ :                   
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).  

วลัยพร ชิณศรี, ไททัศน์ มาลา และ วิไลลักษณ์ เรืองสม. (2557). การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  

5.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไททัศน์ มาลา, วลัยพร ชิณศรี และ วิไลลักษณ์ เรืองสม. (2558). บทบาทขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย . วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 9(3) : 172-183. 

ไททัศน์ มาลา, วลัยพร ชิณศรี และ วิไลลักษณ์ เรืองสม . (2558). การบริหารจัดการอุทกภัย              
อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ  อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี .  
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 5(2) : 75-85. 

ไททัศน์ มาลา, วิไลลักษณ์ เรืองสม และวลัยพร ชิณศรี . (2556). การพัฒนาศักยภาพในด้าน                 
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ  ครั้ งที่  1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .             
หน้า 194-200. 

ไททัศน์ มาลา, วลัยพร ชิณศรี และ วิไลลักษณ์ เรืองสม. (2556). บทบาทขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ: บทส ารวจเบื้องต้นกรณีปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี .  
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 3(1) : 167-181. 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
5 ปี 
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5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
5.5.2  วิชาการจัดการภาครัฐ 
 5.5.3  วิชาการจัดการโครงการ 
5.5.4  วิชานโยบายสาธารณะ 
5.5.5  วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

  
6. ชื่อ นายปิยะ      นามสกุล กล้าประเสริฐ  
 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 6.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก D.P.A. (Public 
Administration) 

Southwestern University 2557 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2531 

 6.3 ผลงานทางวิชาการ  
  6.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- เอกสารประกอบการสอนวิชา การตลาดภาครัฐ (Marketing in the Public 
sector) 

  6.3.2 งานวิจัย  
ปิยะ กล้าประเสริฐ (2559). การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

 6.3.3 บทความวิชาการ  
  -  

6.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 

6.5  ภาระงานสอน 
6.5.1  วิชากฎหมายรัฐธรรมนญู 
6.5.2  วิชาการตลาดภาครัฐ 
6.5.3  วิชาการเมืองการปกครองไทย 
6.5.4  วิชานโยบายสาธารณะ 
6.5.5  วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
6.5.6  วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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7. ชื่อ  นายเทวพงษ์       นามสกุล พวงเพชร 
 7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 7.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รม.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ปริญญาตรี รบ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 
7.3  ผลงานทางวิชาการ 

  -  
 7.4 ประสบการณ์ในการสอน 

8 ปี 
7.5 ภาระงานสอน 

7.5.1 วิชาการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ 
7.5.2 วิชาการสื่อสารทางการเมือง 
7.5.3 วิชาเทคนิคและเครื่องการจัดการภาครัฐยุคใหม่ 
7.5.4 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
7.5.5 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
7.5.6 วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
8. ชื่อ นายรัฐชาติ        นามสกุล ทัศนัย 

8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
8.2 ประวัติการศึกษา 
  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2559 
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2541 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2540 
8.3 ผลงานทางวิชาการ 

8..3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
 -  
8.3.3 งานวิจัย 
 - 
8..3.4 บทความวิชาการ 

รัฐชาติ ทัศนัย. (2559). การปรับตัวตามบริบททางการเมืองของผู้น าท้องถิ่นอีสาน . วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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 8.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 2 ปี 
 8.5 ภาระงานสอน 
 8.5.1 วิชาอาเซียนกับความร่วมมือนานาชาติ 
 8.5.2  วิชาสถิติและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
9. ชื่อ นางสาวจารุณี   นามสกุล มุมบ้านเซ่า 
 9.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  9.2 ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา ก าลัง
ศึกษา 

ปริญญาโท รศ.ม. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 
ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2538 
9.3 ผลงานทางวิชาการ 

9.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
- 

9.3.2 งานวิจัย 
พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2550). การสังเคราะห์ความรู้การบูรณาการงานสร้างเสริม

สุขภาพ ปีท่ี 1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2551). การประเมินโครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชน

เพื่อความอยูด่ีมีสุข. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2552). การสังเคราะห์ความรู้การบูรณาการงานสร้างเสริม

สุขภาพ ปีท่ี 2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2553). การประเมินผลเชิงสังเคราะห์ความรู้โครงการระดับ

ต าบล.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2554). การพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมี

สุข. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2556). การประเมินและสังเคราะห์ความรู้การขับเคลื่อน

การบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งระดับจังหวัด . ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.). 

พงษ์เทพ สันติกุล, จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2557). การประเมินและสังเคราะห์ความรู้โครงการท้องถิ่น
น่าอยู่. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).  
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จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2559). การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558. ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2559). การประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี. 

 9.3.3 บทความวิชาการ 
   -  
 9.4 ประสบการณ์ในการสอน 

2 ปี 
9.5 ภาระงานสอน 

9.5.1 วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ 
9.5.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
9.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ 
 

10. ชื่อ นางสาวฤทัยทิพย์     นามสกุล จันทร์สระแก้ว 
10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
10.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 2539  
10.3 ผลงานทางวิชาการ 

10.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
-  

10.3.2 งานวิจัย 
พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ , นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์, ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว, และอธิชา ปัญญาโภญ. 

(2558). การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรค
การเมือง และองค์กรจัดการเลือกตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน  . (ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  

ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (2559).  การก าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.  
10.3.3 บทความวิชาการ 

Ruetaitip Chansrakaeo. (2016, August). Counter Terrorism: Theory of Fear Management 
. Unpublished paper presented at International Conference on Public 
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Organization VI (ICONPO VI) on “Information, Open Government, Democratic 
Governance, and Public Administration”, Bangkok, Thailand.  
9.3.4 บทความวิจัย 

Ruetaitip Chansrakaeo. (2015, February). Diversity Management in Police Organization 
in Thailand: A Case Study of Khlongluang Provincial Police Station, Pathum 
Thani, Thailand. Paper presented at The 2nd Multidisciplinary Research and 
Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD), Pathum Thani, 
Thailand.  

ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (ธันวาคม, 2559). การก าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน. เอกสารน าเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 , ปทุมธานี, ประเทศไทย.   

 10.4 ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

10.5 ภาระงานสอน 
10.5.1 วิชาการศึกษาเอกเทศ 
10.5.2 วิชานิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
10.5.3 วิชานโยบายสาธารณะ 
10.5.4 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
10.5.5 วิชาการบริหารงานยุติธรรม 
10.5.6 วิชาสถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
10.5.7 วิชาระบบการบริหารงานไทย 
10.5.8 วิชาทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 
10.5.9 วิชาหลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
11. ชื่อ นางสาวอรุณรัตน์     นามสกุล  จินดา 

11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
11.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.A. Political Science 
(Master of Art in Political 
Science) with First Class 
Honours 

Ural Federal University 
named after the first 
President of Russia B. N. 
Yeltsin, Russian Federation 

2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) (ศิลปศา
สตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 
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11.3 ผลงานทางวิชาการ 
 11.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล เอกสารประกอบการสอน 
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Internationalization for Living in the ASEAN and Global 
Communities) :หน่วยที่ 2 ประชาคมโลก หน้า 16-35 
 11.3.2 งานวิจัย 
  - 
 11.3.3 บทความทางวิชาการ 
Arunrat  Jinda. (2016). The Strengthening of Russia’s Relationship with the ASEAN. 

Journal of Thai Interdisciplinary Research  
Arunrat Jinda. (2016). The Changing Role of EU Policy in The Arab Spring. Asia Pacific 

Society of Public Affairs (APSPA) in the International Conference 2016 Annual 
Conference 

Arunrat Jinda. (2016). Russia Foreign Policy: A Window of Opportunity in Southeast 
Asia. Atlantis Press proceedings indexed by Thomson Reuters in the 
International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) 

Arunrat Jinda. (2016). Southeast Asia in Russian’s Foreign Policy: New Player the the 
ASEAN countries. The Macrotheme Review. 6(1). 2017. 

อรุณรัตน์  จินดา. 2560. China’s Soft Power in the 21st century: The Rise of China and 
International Relations Policy. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก. 17(2) . 2560. 

11.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 2 ปี 

11.5 ภาระงานสอน 
 10.5.1 วิชาการเมืองการปกครองไทย 
 10.5.2 วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 10.5.3 วิชาทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ชื่อ นายพฤกษพงศ์     นามสกุล วิสุทธิ์ดวงดุษดี 
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12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
12.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าลัง
ศึกษา 

ปริญญาโท รป.ม. (การบริหารโครงการ
และนโยบาย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาการ
ปกครอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

12.3 ผลงานทางวิชาการ 
  12.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 
  12.3.2 งานวิจัย 
    - 
  12.3.3 บทความทางวิชาการ 
พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี. (2559). การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา

หาดแสงจันทร์-สุชาดา จังหวัดระยอง. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 8-9 ธันวาคม 
2559. จังหวัดปทุมธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. : 907-922.  

 12.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  9 เดือน 
 12.5 ภาระงานสอน 
  11.5.1 วิชาการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ 
 
13. ชื่อ นายพยุงศักดิ์  นามสกุล ทราบรัมย์ 

13.1 ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
13.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ปริญญาตรี สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

13.3 ผลงานทางวิชาการ 
  13.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 
  13.3.2 งานวิจัย 
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    - 
  13.3.3 บทความทางวิชาการ 
พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์. (2559). ความแตกต่าง คล้ายคลึง และการผสมผสานของแนวคิดรัฐ

ประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19 ธันวาคม 2559. 
13.4 ประสบการณ์ในการสอน 

9 เดือน 
13.5 ภาระงานสอน 

13.5.1 วิชาการศึกษาเอกเทศ 
13.5.2 วิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่ 

 
14. ชื่อ นางสาวดาวราย     นามสกุล ลิ่มสายหั้ว 

14.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
14.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก   ร.ด. (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าลังศึกษาต่อ 

ปริญญาโท   รม. (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

ปริญญาตรี   ศศ.บ. (อาณาบริเวณศึกษาอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 

14.3 ผลงานทางวิชาการ 
  14.3.1   หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 
 14.3.2   งานวิจัย 
   - 

14.3.3   บทความทางวิชาการ 
ดาวราย ลิ่มสายหั้ว. (2559). การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในอาหรับ: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศ

อียิปต์และอิหร่าน (Political Transition in Arab Countries: A Comparative 
Analysis of Egypt and Iran). วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 46 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)  

14.4 ประสบการณ์สอน 
9 เดือน 

14.4  ภาระงานสอน     
  14.5.1  วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  14.5.2   วิชาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
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15. ชื่อ นางสาวดวงพร      นามสกุล อุไรวรรณ 

15.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
15.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
15.3 ผลงานทางวิชาการ 

 15.3.1   หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 
 15.3.2   งานวิจัย 
   - 

15.3.3   บทความทางวิชาการ 
ดวงพร อุไรวรรณ. (2559). ภาวะสมองไหลของประเทศไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
15.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 9 เดือน 
15.5 ภาระงานสอน 

15.5.1 วิชานโยบายสาธารณะ 
 
16. ชื่อ นายธนา      นามสกุล ร่างน้อย 

16.1ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

16.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รม.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

ปริญญาตรี สสบ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 

ปริญญาตรี รบ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2559 

16.3 ผลงานวิชาการ 

  16.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

   - 
  16.3.2 งานวิจัย 

   - 
 

  16.3.3 บทความทางวิชาการ 
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ธนา  ร่างน้อย.(2559). การเมืองท้องถิ่นกับการสร้างฐานคะแนนเสียง : ศึกษากรณีการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาให้กับชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. จังหวัดปทุมธานี 

 

16.4 ประสบการณ์ในการสอน 

  9 เดือน 

16.5 ภาระงานสอน 

 16.5.1 วิชาหลักกฎหมายปกครอง 

 16.5.2 วิชาหลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 16.5.3 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 
17. ชื่อ นายชนินทร์     นามสกุล จักรภพโยธิน 

17.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
17.2 ประวัติการศึกษา  

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 

17.3 ผลงานทางวิชาการ 
17..3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

  - 
17.3.2 งานวิจัย 

คันธรส แสนวงศ์, ชนินทร์ จักรภพโยธิน, มัตติกา สมิทรธ์สมบูรณ์ และ วราพงศ์ ไกรชมสม. (2555). 
การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ าทางสังคมในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนคลอง
บางซ่ือ – รัชดาภิเษก. กรุงเทพฯ : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์. 

17.3.3 บทความทางวิชาการ 
  -  
17.4 ประสบการณ์ในการสอน 

  5 เดือน 
17.5 ภาระงานสอน 

  17.5.1  วชิาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
 17.5.2  วชิาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 
 17.5.3  วิชาประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
 
18. ชื่อ นายรัชพล      นามสกุล อ่ าสุข 



168 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

168 

18.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
18.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ก าลัง
ศึกษา 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 

ปริญญาตรี สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

18.3 ผลงานทางวิชาการ 
 18.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 

18.3.2 งานวิจัย 
บุษเกตน์ อินทรปาสาน, มนษิรดา ทองเกิด, พิมอร แก้วแดง และรัชพล อ่ าสุข. (2558 - ปัจจุบัน). 

การสร้างความร่วมมือระหว่างโครงการหลวงกับภาคประชาสังคมในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวใน  อ.เต่างอย จ.สกลนคร (2558 – ปัจจุบัน) (นักวิจัยร่วม) (ทุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

กมลพร สอนศรี, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์, พสนัน นิรมิตไชยนนท,์ วรรณชลี โนริยา และรัชพล อ่ าสุข. 
(2558 – 2559). รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวตามระบอบ
ประชาธิปไตย (นักวิจัยร่วม) (ทุนการวิจัยจากสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า) 
18.3.3 บทความทางวิชาการ 

Amsuk, Ratchaphon. (2016). ‘Bank of Thailand in Financial Institutions Regulation.’ 
 Proceedings of 39th International Business Research Conference, 15 – 16
 December 2016 - Tokyo, Japan. 
Amsuk, Ratchaphon. (2016). ‘“Elderly Fund”as of The Funding Source for 

Monetization  of Thai Elderly.’ Proceedings of ADVED 2016 2nd International 
Conference on Advances in Education and Social Sciences, 10-12 October 2016 
- Istanbul, Turkey. 

18.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 4 เดือน 
 

18.5 ภาระงานสอน  
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 18.5.1 วิชาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
   18.5.2  วิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
   18.5.3 วิชาสถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
   18.5.4 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 

 
19. ชื่อ นางสาวกณิกนันต์     นามสกุล แสงมหาชัย 
 19.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 19.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2558 

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2551 
ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

 19.3 ผลงานทางวิชาการ  
  19.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  19.3.2 งานวิจัย  

 - 
19.3.3  บทความทางวิชาการ  

         - 
    19.4 ประสบการณ์ในการสอน 

8 ปี 
19.5 ภาระงานสอน 

  19.5.1 วิชาสถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ศูนย์สระแก้ว) 
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1. ชื่อ นางสุวรรณนิล  นามสกุล คณานุวัฒน์ 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 1.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2557 
 

ปริญญาโท วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2536 
2522 

ปริญญาตรี ค.บ. (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 
 1.3 ผลงานทางวิชาการ  
  1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  1.3.2 งานวิจัย  

 - 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

         - 
    1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

2 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

  1.5.1 วิชาการจัดการรัฐกิจแนวใหม่ 
  1.5.2 วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
  1.5.3 วิชาพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ชื่อ นายพัณณกร       นามสกุล สอนไว 
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 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก รป.ด.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2558 
 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์) 

ศศ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2548 
2540 

 2.3 ผลงานทางวิชาการ  
  2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  2.3.2 งานวิจัย  

 - 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  

พัณณกร สอนไว (2557). บาทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นที่มีต่อคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย
ไทยในจังหวัดก าแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20(22) : 172-183. 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
  2.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
  2.5.2 วิชาแนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 
  2.5.3 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
3. ชื่อ นายชัยวุฒ ิ       นามสกุล เทโพธิ์ 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 3.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2544 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ  
  3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  3.3.2 งานวิจัย  
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 - 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที9่ : 172-183. 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
  3.5.1  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3.5.2 นโยบายสาธารณะ 
  3.5.3 ทฤษฎีองค์การ 
 
4. ชื่อ นายรังสรรค ์   นามสกุล สุค าภา 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 

(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ  
  4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  4.3.2 งานวิจัย  

 - 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  

รังสรรค์ สุค าภา (2558). การสร้างแบรนด์แห่งชาติกับการทูตภาคสาธารณะญี่ปุ่น , วารสารเอเชีย
ตะวันออกศึกษา, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ปีที ่15 ฉบับที ่2  : 79-110. 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร  
  4.5.2 วิชาการบริหารโครงการ 
  4.5.3 วิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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  4.5.4 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
5. ชื่อ นายฉัตรเกษม   นามสกุล ดาศร ี
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 5.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 
 
 5.3 ผลงานทางวิชาการ  
  5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  5.3.2 งานวิจัย  

 - 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  

ฉัตรเกษม ดาศรี. (2559). การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง. รายงาน
สืบเนื่องการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, (8-9 ธันวาคม 2559)   

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
7 เดือน 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1  วิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่  
5.5.2  วิชาการจัดการภาครัฐ 
5.5.3  วิชาการจัดการโครงการ 
5.5.4 วิชานโยบายสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายงานผลจากการส ารวจ 

ความคาดหวังในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และ 
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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 เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นที่จ าเป็น จากฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ศิษย์ปัจจุบัน และนักเรียนมัธยมปลาย โดยมีรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 1.  ผู ้ใช ้บ ัณฑิต  คณะกรรมการได ้ส ารวจความคิด เห ็นจากผู ้ใช ้บ ัณฑิตสาขาว ิช า                       
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  
 2. บัณฑิต คณะกรรมการได้ส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            
ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 3. ศิษย์ปัจจุบัน คณะกรรมการได้ส ารวจความคิดเห็นจากศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปี  กระจาย         
ทั่วทุกหมูเ่รียนในแต่ละชั้นปี 
 4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการได้ส ารวจความคิดเห็นจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ ใน 6 จังหวัดที่มีผู้สมัครเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
มากที่สุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี สระบุรี นครนายก และนนทบุรี  
 การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1.  ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิตที่คณะกรรมการได้ส ารวจความคิดเห็นทั้งหมด 111 ราย มาจากหน่วยงานราชการ 
56 ราย จากรัฐวิสาหกิจ 16 ราย หน่วยงานเอกชน 33 ราย และจากหน่วยงานประเภทอ่ืน 6 ราย 
ประเด็นที่ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต        
ที่พึงประสงค์และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายวิชาที่ควรศึกษา ซึ่งผลการส ารวจที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 1.1  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  1.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.43 และ
ต้องการให้บัณฑิตมีสามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งในค่านิยม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
  1.1.2 ด้านความรู้ : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต
มีความรู้ทางด้านองค์การและการจัดการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 ความรู้ทางด้านการคลังและ
งบประมาณ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.24 ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.19 ความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.14 และความรู้ทางด้านแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 ทั้งหมดนี้ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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  1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาทางด้านการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.24 และทักษะทาง
ปัญญาด้านการค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.15 ทั้งหมดนี้ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  1.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางด้านการรับฟังความเห็นที่
แตกต่าง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41 ทักษะความสัมพันธ์ทางด้านความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 
และทักษะความสัมพันธ์ทางด้านความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและ
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.35 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน    
  1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมี
ความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 ด้าน
ความสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐาน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 และด้านการสื่อสารประเด็น
ทางการบริหารภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม          
5 คะแนน 
  1.1.6 ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมี        
ความต้องการให้บัณฑิตมีการวางตัวอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.58            
การท างานอย่างทุ่มเท ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.57 การเคารพอาวุโส ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.56         
ความกตัญญูรู้คุณ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 ความตรงต่อเวลา ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 และ       
ความกล้าแสดงออก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.42 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 1.2 รายวิชาที่ควรศึกษา 
  ผลจากการส ารวจเกี่ยวกับรายวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ควร
ศึกษา 10 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ได้แก่ การเมืองการปกครองไทย จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาล หลักกฎหมายปกครอง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ การคลังและงบประมาณ นโยบายสาธารณะ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  
 
2.  บัณฑิต 
 บัณฑิตที่คณะกรรมการได้ส ารวจความคิดเห็นทั้งหมด 98 ราย มาจากหน่วยงานราชการ      
45 ราย จากรัฐวิสาหกิจ 16 ราย หน่วยงานเอกชน 32 ราย และจากหน่วยงานประเภทอ่ืน 5 ราย 
ประเด็นที่ได้ส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่        
พึงประสงค์และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายวิชาที่ควรศึกษา ซึ่งผลการส ารวจที่ส าคัญ มีดังนี้  
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 2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.33 และต้องการให้บัณฑิตมีสามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งในค่านิยม ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
  2.1.2 ด้านความรู้ : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษามีความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีความรู้
ทางด้านองค์การและการจัดการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.24 ความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.17 ความรู้ทางด้านการคลังและงบประมาณ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 และความรู้
ทางด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.12 ทั้งหมดนี้ จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความต้องการให้
บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษามีทักษะทางปัญญาด้านการค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.28 และทางด้านการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อนเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 ทั้งหมดนี้ จากคะแนนเต็ม              
5 คะแนน 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมี
ความต้องการให้บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ทางด้านความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางด้านการรับฟังความเห็นที่แตกต่าง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.29 และ
ทักษะความสัมพันธ์ทางด้านความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.19 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความ
ต้องการให้บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางด้านทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 
ด้านการสื่อสารประเด็นทางการบริหารภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 และ
ด้านความสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐาน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.11 ทั้งหมดนี้จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
  2.1.6 ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษามีการวางตัวอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 
การเคารพอาวุโส ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 ความกตัญญูรู้คุณ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 ความตรง
ต่อเวลา ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44  การท างานอย่างทุ่มเท ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41 และความกล้า
แสดงออก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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 2.2 รายวิชาที่ควรศึกษา 
  ผลจากการส ารวจเกี่ยวกับรายวิชาที่บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ควรศึกษา 
10 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ได้แก่ การเมืองการปกครองไทย ภาวะผู้น าส าหรับการบริหาร 
นโยบายสาธารณะ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การบริหาร
จัดการภาครัฐ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ อาเซียนศึกษา และ
การจัดการความขัดแย้ง  
 
3.  ศิษย์ปัจจุบัน 
 ศิษย์ปัจจุบันที่คณะกรรมการได้ส ารวจความคิดเห็นทั้ งหมด 115 ราย เพศชาย 38 ราย        
เพศหญิง 77 ราย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 24 ราย ชั้นปีที่ 2 จ านวน 20 ราย ชั้นปีที่ 3 จ านวน 
53 ราย และชั้นปีที่ 4 จ านวน 17 ราย ประเด็นที่ได้ส ารวจความคิดเห็นจากศิษย์ปัจจุบัน ได้แก่       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรศึกษา 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่ต้องการ ซึ่งผลการส ารวจที่ส าคัญ มีดังนี้  
 3.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าศิษย์ปัจจุบันมีความ
ต้องการให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.15 และต้องการให้ส่งเสริมความสามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งในค่านิยม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.02 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
  3.1.2 ด้านความรู้ : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าศิษย์ปัจจุบันมีความต้องการให้ส่งเสริม
ความรู้ทางด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 ด้านความรู้และ
เข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 และตระหนักรู้ถึงงานวิจัย
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 ทั้งหมดนี้ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าศิษย์ปัจจุบันมีความต้องการ
ให้ส่งเสริมให้มีทักษะทางปัญญาด้านความสามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05 และทางด้านความสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.03 ทัง้หมดนี้ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าศิษย์
ปัจจุบันมีความต้องการให้ส่งเสริมให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางด้านความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.12 
ความสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 และการมี
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ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน       
  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข : ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าศิษย์ปัจจุบันมี
ความต้องการให้ส่งเสริมทักษะในด้านความสามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05 ด้านความสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.04 
และการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และ       
การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 3.2 รายวิชาที่ควรศึกษา 
  ผลจากการส ารวจเกี่ยวกับรายวิชาที่ศิษย์ปัจจุบันเห็นว่าบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ควร
ศึกษา 10 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ได้แก่ การเมืองการปกครองไทย นโยบายสาธารณะ 
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การคลังและงบประมาณ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถิติและวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.3 วิธีการสอนที่สนใจ 
  ผลจากการส ารวจเกี ่ยวกับวิธีการสอนที ่ศิษย์ปัจจุบันเห็นว่าควรใช้ในการสอน             
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาดูงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.57) การศึกษาภาคสนาม (คะแนนเฉลี่ย 
4.16) การค้นคว้าโดยอิสระ (คะแนนเฉลี่ย 4.08) การฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ (คะแนนเฉลี่ย 4.00)          
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (คะแนนเฉลี่ย 3.98) การใช้กรณีศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 3.94) การศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (คะแนนเฉลี่ย 3.92) การสอนควบคู่การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.85) การบรรยาย/        
การอภิปราย (คะแนนเฉลี่ย 3.84) และการสัมมนา (คะแนนเฉลี่ย 3.68) ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม        
5 คะแนน 
 
4.  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะกรรมส ารวจข้อมูลทั้งหมด 189 ราย เป็นนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 33 ราย มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 63 ราย และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน  93 ราย เป็นนักเรียนแผนวิทย์ -คณิต จ านวน 94 ราย ศิลป์-ภาษา จ านวน 31 ราย         
ศิลป์-ค านวณ จ านวน 45 ราย และอ่ืนๆ จ านวน 18 ราย และใน 189 รายนี้ มีผู้ที่สนใจเรียนต่อ
ปริญญาตรีจ านวน 125 ราย 
 4.1 อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองของนักเรียนที่ส ารวจประกอบอาชีพข้าราชการจ านวน 23 ราย พนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 23 ราย พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 14 ราย เกษตรกรรมจ านวน 25 ราย 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวจ านวน 51 ราย และอ่ืนๆ จ านวน 52 ราย ผู้ปกครองมีรายได้ระหว่าง 5,000-
10,000 บาท จ านวน 57 ราย รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 74 ราย และรายได้
มากกว่า 15,001 บาท จ านวน 53 ราย  
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 4.2 ชื่อสาขาวิชาที่สนใจ  
  ชื่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่สนใจ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่         
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการท้องถิ่น องค์การและการจั ดการ การคลังและ
งบประมาณ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ 
 4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อมากที่สุดคือตนเอง ซึ่งมีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 คร/ูอาจารย์ ซึ่ง
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.35 และเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.10 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม        
5 คะแนน  
  ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่จะมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ เรียงจากที่มีผลมากท่ีสุด
ไปหาน้อยทีสุ่ด ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.92 การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.84 คุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.81 การมีทุนสนับสนุนการศึกษา 3.78 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.77 และการมีรุ่นมีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.75 
ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 4.4 รายวิชาที่มีความเห็นว่าควรจัดอยู่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
  รายวิชาที ่นักเรียนมัธยมปลายที่ตอบแบบส ารวจเห็นว่าควรจัดอยู ่ในหลักสูตร               
รัฐประศาสนศาสตร์ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเมืองการปกครองไทย ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วม การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการภาครัฐ ระบบบริหารราชการไทย 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ และแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการท้องถิ่น  
 4.5 วิธีการสอนที่สนใจ 
  วิธีการสอนที่นักเรียนมัธยมปลายที่ตอบแบบส ารวจเห็นว่าควรน ามาใช้ เรียงจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การศึกษาดูงาน ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.25 การฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.17 การศึกษาภาคสนาม ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 การค้นคว้าโดยอิสระ ซึ่งมีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.06 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 การศึกษาโดยใช้ปัญหา       
เป็นฐาน ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87 การสอนควบคู่การวิจัย ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87 การ
บรรยาย/การอภิปราย ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.86 การใช้กรณีศึกษา ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.86 
และการสัมมนา ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71 ทั้งหมดนี้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม      :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ                 :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Public Administration  
                               (Public Administration)    
ชื่อย่อ                 :  B.P.A. (Public Administration) 

 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม      :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
                               (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ                 :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Public Administration 
                              (Public Administration)    
ชื่อย่อ                 :  B.P.A. (Public Administration) 

 

คงเดิม 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 90 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 81 หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 51 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 39 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6123 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
กลุ่มวิชาบังคับ 

2551101 การเมืองการปกครองไทย                   3(3-0-6) HPA105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 1. เพิ่ม และประเด็น
ทางการเมืองการปกครอง
ไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 

 Thai Politics and Government   Thai Politics and Government  
 ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ

ไทย  ระบบโครงสร้าง พฤติกรรมทางการเมือง  
บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการเมืองการปกครองไทย ปัญหาในการพัฒนา
การเมืองการปกครองไทย  และทิศทางการเมือง
การปกครองไทยในอนาคตที่มีผลต่อการจัดระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย ระบบโครงสร้าง พฤติกรรม
ทางการเมือง  บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมือง               การ
ปกครองไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมือง
การปกครองไทย  ทิศทางการเมืองการ
ปกครองไทยในอนาคตที่มีผลต่อการจัดระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ และประเด็นทางการ
เมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 
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2551103 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย  พัฒนาการ  แนวคิดทฤษฎี 
ขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของ
นักคิดร่วมสมัย และความสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์   รวมถึงศึกษากิจ
กรรมการบริหารงานภาครฐัต่างๆ  การบริหารงาน
ภ า ค รั ฐ ภ า ย ใ ต้ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร  และแนวคิดการ
จั ดการภาครั ฐแนวใหม่และการ ให้บริการ
สาธารณะ 

3(3-0-6) HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย  พัฒนาการ  แนวคิดทฤษฎี 
ขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงาน
ของนักคิดร่วมสมัย และความสัมพันธ์กับ
ส าขา วิ ช าต่ า งๆ  ในส ายสั ง คมศาสตร์  
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร 

3(3-0-6) 
1. ตัดรวมถึงศึกษากิจ
กรรมการบริหารงาน
ภาครัฐตา่งๆ  การบรหิาร 
งานภาครัฐภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทาง                
การบริหาร  และแนวคดิ
การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และการให้บริการ
สาธารณะ 
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2551106 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6)  
 Introduction to Political Science   Introduction to Political Science   
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิด

เกี่ยวกับรัฐ รูปแบบการปกครอง ระบบและ
สถาบันการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง พรรค
การเมืองและการเลือกตั้ ง  การสื่อสารทาง
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมทางการเมือง และประเด็น
ทางการเมืองร่วมสมัยโดยสังเขป 

  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์  
แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีก าเนิดรัฐ ปรัชญา
การเมือง ความคิดทางการเมือง รูปแบบการ
ปกครอง ระบบและสถาบันทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและ
การเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ 

 1. เพิ่มเนื้อหาทฤษฎี
ก าเนิดรัฐ 
2. เพิ่มเนื้อหาปรัชญา
การเมือง 
3. เพิ่มเนื้อหาความคดิ
ทางการเมืองของนัก
ปรัชญา 
4. เพิ่มเนื้อหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ท่ีส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐ 
5. การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง (ตัดค าว่า ตาม
รัฐธรรมนูญออก) 
6. ตัด และประเด็น
ทางการเมืองร่วมสมัย
โดยสังเขป 
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   HPA106 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 1. รายวิชาใหม่ 
    Concepts and Theories of Local 

Administration 
 

 
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่น

และการกระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการ
บริหารท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารท้องถิ่นกับการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหารท้องถิ่น
ในต่างประเทศ 

 

 
2551107 นโยบายสาธารณะ 

Public Policy 
3(3-0-6) HPA201 นโยบายสาธารณะ 

Public Policy 
3(3-0-6) 1. ปรับค าอธิบายรายวิชา

ให้กระชับ     
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการ

ส าคัญ กระบวนการของนโยบายสาธารณะ อัน
ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบัติ  และการประเมินผลนโยบาย รวมถึง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย เพื่อท า
ความเข้าใจในเบื้องต้น และศึกษาหลักการ
เบื้องต้นของการวิ เคราะห์นโยบาย โดยเน้น
การศึ กษาจากกรณีส าคัญ ในทางนโยบาย
สาธารณะ 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
หลักการส าคัญ กระบวนการหรือวงจรของ
นโยบายสาธารณะ รวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้อง
กั บ ร ะ บ บ ขอ งน โ ยบ า ย  ต ล อด จ นกา ร
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ 
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2551402 เศรษฐศาสตรส์ าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
Economics for Public Administration   
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการส าคัญ แนวคิดทางทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาคและมหภาคการผลิต 
การออม และการลงทุน สภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน การจัดสรรทรัพยากร บทบาทของรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับ
รัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3(3-0-6) HPA107 เศรษฐศาสตรส์ าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Economics for Public Administration 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  
ระบบเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค แนวคิดทฤษฎีการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  หลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  บทบาท
ของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการก าหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

3(3-0-6) 

1. เพิ่มบทบาทของรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจและการ
ก าหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ 
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2551409 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)  
              Principles of Law for Public 

Administration 
  Principles of Law for Public 

Administration 
 

 
 ศึกษาความหมาย ประเภท และปรัชญาของหลัก

กฎหมายมหาชน อันได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง เฉพาะ
ในส่วนที่เป็นพื้นฐานส าคัญ   อันเกี่ยวข้องกับการ
น าไปใช้ของนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม 
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับกฎหมาย  หลัก
กฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายมหาชน และ
การใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน
ในการบริหารภาครั ฐ  และการบริ การ
สาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง เป็นต้น  

 1. เพิ่มประเด็น : ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
ความหมาย ระบบ 
ประเภท ลักษณะที่มา 
ความส าคญั การจดัท า 
และการใช้กฎหมาย  เพื่อ
ปูพ้ืนฐานนักศึกษา  
2.เน้นไปท่ีการโยงเนื้อหา
กับหลักกฎหมายมหาชน 
และการการใช้อ านาจ
หน้าท่ีตามหลักกฎหมาย
มหาชนในการบริหาร
ภาครัฐและการบริการ
สาธารณะ 
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2552102 การเมืองและการบริหารจัดการทอ้งถิ่น 
Local Politics and Governance 
แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการ
กระจายอ านาจ  ความหมาย  หลักการ  และ
ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น กระบวนการ
บริหารงานท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น          การ
บริหารงานท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย และผล
ของการกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่น 

3(3-0-6) HPA207 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 
Thai Local public Governance 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและ
การกระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นไทย ผลของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลัง
ท้องถิ่น การจัดการเครือข่ายในท้องถิ่น การ
ปกครองท้องถิ่นกับการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน และรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ 

3(3-0-6)  
 
1.เพิ่มการปกครองท้องถิ่น
กับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และรูปแบบการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
ต่างประเทศ 
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2552105 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) HPA108 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)                               1.ตัดตั้งแต่อดตีมาจนถึง

แนวคิดร่วมสมัยใน
ปัจจุบัน ทฤษฎีองค์การ
สาขาต่างๆ เพื่อท าความ
เข้าใจองค์การจากกรอบ
แนวคิดที่แตกต่างกัน และ
สามารถน ามาปรับใช้กับ
การวิเคราะห์องค์การ
ภาครัฐของไทย และ
ปรากฏการณ์ทางการ
บริหารในองค์การภาครัฐ
ของไทยได ้
2. เพิ่มด้านการบริหาร
และการจัดโครงสร้าง 
องค์การ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์การที่มีผล 
กระทบต่อการบริหาร 

 Organizational Theories and 
Administrative Systems in  
the Public Sector 

  Organizational Theories  

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงแนวคิดร่วมสมัย ในปัจจุบัน ทฤษฎี
องค์การสาขาต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจองค์การ
จากกรอบแนวคิดที่แตกต่างกัน และสามารถ
น ามาปรับใช้กับการวิเคราะห์องค์การภาครัฐของ
ไทย และปรากฏการณ์ทางการบริหารในองค์การ
ภาครัฐของไทยได้ 

  ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ 
ด้านการบริหารและการจัดโครงสร้าง องค์การ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์การที่มีผล กระทบต่อการบริหาร 
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2553101 การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) HPA205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ

สาธารณะ 
3(3-0-6) 1. เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

2. เพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริ ห ารทรั พยากร
มนุษย์ภาครัฐ  และการ
จัดการความขัดแย้งใน
องค์การ 

 Human Capital Management in the Public 
Sector 

  Human Resource Management in the 
Public Sector 

 

 ศึกษาแนวคิด ขอบเขตการบริหารทุนมนุษย์  
กระบวนการการบริหารทุนมนุษย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ องค์กร 
และกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ ในภาครัฐ 
พัฒนาการของการจัดการทุนมนุษย์ในประเทศ
และต่างประเทศ 

 

 ศึกษาความหมาย   ขอบข่ าย   และกิ จ
กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  
ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ   การประเมนิผล
การปฏิบัติงานและการบริหารการบริหาร
จัดการสวัสดิการ  นันทนาการและพนักงาน
สัมพันธ์  รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  และการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์การ  
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2553106 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5)                  HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)                   
 Public Administration   Public Administration   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการวิจัย 

แนวคิดเบื้องต้นและรูปแบบต่างๆ     ของการวิจัย
ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และท า
ความเข้าใจวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการวิ เคราะห์ผลทางสถิติ  เพื่อให้
สามารถท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐได้ 

  ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการวิจัย 
จริยธรรมในการวิจัย แนวคิดและระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกวิจัย
ภาคสนาม ท าความเข้าใจวิธีการทางสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติให้สามารถท าความ
เข้าใจผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  และเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ 

 

1. เพิ่มแนวคิดและ
ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพและเชิงปรมิาณ 
การออกวิจัยภาคสนาม 
ท าความเข้าใจวิธีการทาง
สถิติเชิงพรรณนาและสถติิ
เชิงอนุมาน การเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับ
งานวิจัย 

2553410 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6)  
 Principles of Administrative Law    Principles of Administrative Law    
 ศึกษาแนวความคิด บ่อเกิด การใช้และการตีความ

กฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบ
และทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง 
หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ราชการทาง
ปกครอง ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมการใช้อ านาจ
ปกครอง 

  ศึกษาแนวความคิด บ่อเกิด การใช้และการ
ตีความกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐาน
ของกฎหมายปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่าย
ปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่าด้วยการกระท า
ของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ความเกี่ยวพัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย 
การควบคุมการใช้อ านาจปกครอง 
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2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์        3(2-2-5)    1. ตัดออก 
 Seminar in Public Administration      
 ศึกษาค้นคว้าจากกรณีศึกษาเพื่อบูรณาการองค์

ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  โดยเน้น
สภาพปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขา
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา และน าข้อค้นพบ
ม า ป ฏิ บั ติ ก า ร สั ม ม น า  ทั้ ง นี้  อ ยู่ ใ น ค ว า ม
ควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

    

 
กลุ่มวิชาเลือก 

2552108 การจัดการภาครัฐ          3(3-0-6) HPA209 การจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)  
 Public Management   Public Management   
 ศึกษาการจัดการภาครัฐทั้งในแง่การจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่/การจัดการแนวนิยมใหม่ การ
จั ด ก า ร แบ บ เ อกชน  ที่ เ น้ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และความประหยัดของภาคเอกชน 
และในแง่การบริการภาครัฐใหม่ ที่เน้นวิชาชีพ
นิยม จรรยาบรรณ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีของภาครัฐ 

  ศึกษาการจัดการภาครัฐที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความประหยัดบทบาทและ
ความส าคัญของภาคเอกชนต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในภาครัฐความแตกต่างของการ
บริหารและการจัดการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนลักษณะของการจัดการภาครัฐที่มี
ผลต่อการปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อให้
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.เพิ่ม ความแตกตา่งของ
การบริหารและการ
จัดการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2.เพิ่ม ประเด็นการจดัการ
ภาครัฐกับการปฏริูปใน
ระบบราชการไทยท่ี
สอดคล้องตามหลักธรร
มาภิบาล 
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2552111 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมนุษยวิทยา สังคมวิทยา 
และจิตวิทยา 

3(3-0-6) HPA414  รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคม
วิทยา และจิตวิทยา  

3(3-0-6) 
 

 Arthropological, Sociological and 
Psychological Approachs 

  Anthropological, Sociological and 
Psychological Public Administration 

 
 

 ศึกษาการน าเอาแนวความคิด ตัวแปร และผล
วิจัยของตัวแปรต่างๆ มาใช้ในการบรรยาย 
อธิบาย และพยากรณ์พฤติกรรมการบริหาร 

  ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
โดยใช้หลักการศึกษาจากกรอบของแนว
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ และใช้บริบทจาก
การศึกษาจากตัวแปรทางด้านมนุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และจิตวิทยามาวิเคราะห์แนวโนม้
ปรากฏการณ์ทางการบริหาร 

 

1. เพิ่มแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรม
องค์การ 

2552112 
               

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ                   
Public Sector Organizational Behavior and 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของพฤติกรรม
องค์การ และแนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรม 
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล 
และระดับองค์การ และผลที่พฤติกรรมองค์การมี
ต่อผลการปฏิบัติงาน 
ขององค์การ 

3(3-0-6)  HPA204  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ภาครัฐ 
Organizational Behavior and 
Public Sector Organization 
Development  
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
องค์การ ครอบคลุมพฤติกรรมระดับปัจเจก
บุคคล กลุ่ม และองค์การ ตลอดจนสภาวะ
แวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มคนอันจะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การ
สาธารณะ 

3(3-0-6) 1. เพิ่มสภาวะแวดล้อม
ขององค์การในแง่มุมต่าง 
ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
บุคคลและกลุม่คนอันจะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาองค์การ
สาธารณะ 
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2552113 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) HPA308 นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุงให้กระชับ 
 Ecology of Public Administration   Ecology of Public Administration   
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ระบบโลกาภิวัตน์ บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน  สหภาพยุโรป 
องค์การการค้าโลก สหประชาชาติ  เป็นต้น 
วัฒนธร รม  วิ ทย าศ าสตร์ และ เทค โน โลยี  
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ทั้งในประเทศและ
ต่ างประเทศที่ ส่ งผลกระทบต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ
ภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นทั้ง
ในยุคปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการวิเคราะห์
สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งหา
แนวทางแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การและการ
จั ดการ ให้ มี ค วาม เหมาะสมสอดคล้อ งกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ระบบโลกาภิวัตน์ บริบทและปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  การ เมื อง  สั งคม /วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การ
ภาครัฐท้ังในยุคปัจจุบันและอนาคต 
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2552201 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ              3(3-0-6) HPA104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 
3(3-0-6) 

 
 Introduction to International Relations   Introduction to International Relations   

 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการเมือง เศรษฐกิจ 
สั ง คม ระหว่ า งป ร ะ เทศ  โ ค ร งส ร้ า ง ร ะบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ  
รวมทั้งอุดมการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของรัฐและ
พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแต่ละประเทศ 

 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโครงสร้างของ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัจจัย
ทางด้ านการ เมื อง เศรษฐกิจสั งคมและ
วัฒนธรรมของรัฐที่มีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเครื่องมือใน
การด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศพัฒนาการของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆและประเด็นร่วมสมัย
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 1.เพิ่มประเด็นการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
2.เพิ่มประเด็นการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ 
3.เพิ่มประเด็นเครื่องมือใน
การด าเนินนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
4.เพิ่มประเด็น บทบาท
ขององค์การระหว่าง
ประเทศ 
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2552205 ภาวะผู้น าในการบริหารงานภาครฐั      3(3-0-6)          HPA210 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 3(3-0-6)          1.เพิ่มเรื่องภาวะผู้ตาม 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบผู้น าและภาวะผู้น า

หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนคุณลักษณะและ
บทบาทหน้าที่ของผู้น าที่จะมีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างคุณภาพงาน การพัฒนาภาวะผู้น า  
บทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน เทคนิควิธีใน
การสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร โดย
เน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 

  ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี  และ
รูปแบบภาวะผู้น า ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้น าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพ
งาน รวมถึงบทบาทของผู้น าในการสร้าง
ทีมงาน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 

 

 
2552208 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์1 3(3-0-6) VLE301 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์1 3(3-0-6)           
 English for Public Administration 1   English for Public Administration 1   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ในหน่วยงาน
ภาครัฐ และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส าคัญในการ
บริหารงานภาครัฐ 

  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  หรือรูปแบบการ
ประเมินโครงการสาธารณะ โดยครอบ      
คลุมการประเมินสภาวะแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ 
และผลกระทบของโครงการสาธารณะ โดย
เน้นศึกษาจากกรณีศึกษา โครงการภาครัฐ 
เป็นส าคัญ 

 1. เพิ่มประเด็นการใช้
ส านวน  
2.การเขียนย่อความและ
เรียงความในด้านการ
บริหารภาครัฐ 

2552209 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์2  VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)           
              English for Public Administration 2   English for Public Administration 2   
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและเขียนท่ีจ าเป็นต่อ

การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การอ่าน
เอกสาร และการโต้ตอบระหว่างหน่วยงานผ่าน
จดหมายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์      การเขียน
บันทึกย่อ บันทึกข้อความ วาระการประชุม และ
บันทึกการประชุม 

  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่ านและเขียน
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อก า รสื่ อ ส าร ระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการ
เขียนเอกสารภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งการเขียนประวัติย่อและ
จดหมายสมัครงาน 

 1.เพิ่มประเด็นการเขียน
ประวัติย่อและจดหมาย
สมัครงานเพื่อน าไปใช้ใน
การสมคัรงานหลังเรียน
จบ 
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2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
Fiscal and Budgeting Administration 
 

3(3-0-6)  HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 
Fiscal and Budgeting Administration 

3(3-0-6) 
1. เพิ่มการคลังท้องถิ่น 
และการคลังรัฐวสิาหกิจ 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณ
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น บทบาทของรัฐบาล
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลัง
และนโยบายการเงิน การใช้มาตรการทางการคลัง 
อันได้แก่ รายรับ รายจ่าย หนี้สาธารณะและ
งบประมาณการเบิกจ่าย และการเงินในการสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาวิธีการ 
ระบบ และกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
มาตรฐานการจัดการทางการเงินการคลัง (7Hs) 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง และระบบ
งบประมาณกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

  ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป ท า ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ
งบประมาณภาครัฐทั้ งในส่วนกลางและ
ท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฎีการคลังสาธารณะ 
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับ
เศรษฐกิจและการเมือง งบประมาณแผ่นดิน
ของไทย การบริหารการเงินขององค์กรภาครฐั 
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การ
บริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ตลอดจน
ศึ ก ษ า ก า ร ค ลั ง ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ก า ร ค ลั ง
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

189 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
2552304 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Strategies of Local Administration      
 ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหาร
ระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการการ
บริหารนโยบาย แผน การคลัง และการบริหารที่
เน้นผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารของหน่วยปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากกรณีศึกษา 

    

 
2552307 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

Democracy and People’s Participation 
3(3-0-6) HPA409 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม 

Democracy and Participation 
3(3-0-6) 1.ตัดค าว่าการเมืองในช่ือ

รายวิชา     
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตย  

ความเช่ือมโยงระหว่างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พื้นฐานทางความคิดด้านประชาสังคมและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี   วิวัฒนาการ  และ
รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย  รวมถึงบทบาทของตัวแสดง
ทางการ เมื อง ในระบอบประชาธิป ไตย   
ตลอดจนพ้ืนฐานทางความคิดและรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ  
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2552308 การจัดการเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Management for Security        
      ศึกษาประวัติความเป็นมาของความมั่นคง และ

หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและ
สถานการณ์ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

    

 
2552309 ทหารกับการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 The Military and National Development      

 

ศึกษาประวัติความเป็นมา และเหตุผลที่ทหารได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ภารกิจของ
ทหาร ได้เรียนรู้การพัฒนาประเทศของทหาร ได้
เ รี ย น รู้ โ ค ร งก า รพระ ร าชด า ริ ต่ า งๆ  ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทหารได้เข้าไป
ช่วยพัฒนาประเทศ  
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2552407 ระบบบรหิารราชการไทย 3(3-0-6)                HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)                1.ปรับปรุงให้กระชับ 
 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี  แนวคิด กระบวนการ 

ค่านิยม และวิวัฒนาการของการบริหารราชการ
ไทยปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
บริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และ
แนว โน้ มของการบริ ห าร ร าชการ  โดย ให้
ความส าคัญกับการบริหารระบบราชการแบบมือ
อาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  Thai Bureaucratic Administration 
System 
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ 
ค่านิยม และวิวัฒนาการของการบริหาร
ราชการไทยปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย 
การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของ
การบริหารราชการไทยในอนาคต 
 

 

 
2553102 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร ์1 

Selected Readings in Public 
Administration 1 

 HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Democracy and Participation 
 

 1. เพิ่มความคิดทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ร่วม
สมัย 

 ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ เป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาผลงานที่มี
อิทธิพลต่อความคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ในปัจจุบัน 

  ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ร่วมสมัย 
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2553103 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร ์2     1.ตัดออก 
 Selected Readings in Public 

Administration 2 
    

 

 

ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่ในปัจจุบัน  

   

 

   

HPA211 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
Digital Information Management 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม 
จั ด เก็บ  รั กษา  และส่ งต่ อแพร่ กระจาย
สารสนเทศไปยังผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ การปรับปรุงพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานและการด าเนินงาน
ขอ งอ งค์ ก ร  ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม  เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่

 
 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 



 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

193 

2553201 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม ่
New Public Management techniques and 
Tools 
ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ แนวทาง ที่
ช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ โดยศึกษา
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น และ
ต่างประเทศ 

3(3-0-6) HPA310 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนว
ใหม ่
New Public Management 
Techniques  
ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการในหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการ
คุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การควบคุมตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหาร
จัดการเป็นต้น 

3(3-0-6) 1.เพิ่มเรื่องการบริหาร
ความเสีย่ง และนวัตกรรม
การบริหารจัดการ 

    

2553301 อาเซียนกับความร่วมมือนานาชาต ิ
ASEAN and Its International Cooperation 

3(3-0-6) HPA301 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
Public Administration in the ASEAN 
Community 

3(3-0-6) 1.ปรับชื่อรายวิชาใหม ่
2.เพิ่มการบรหิารงาน
ภาครัฐในประเทศ
ประชาคมอาเซียน 

 ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน
การด าเนินนโยบายต่างประเทศ และความ
เกี่ยวพันกับชาติมหาอ านาจของโลก การสร้าง
ความร่วมมือเป็นประชาคมอาเซียน 

  ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียนแนวคิดและการพัฒนาอาเซียน การ
บริหารงานภาครัฐในประเทศประชาคม
อาเซียน หลักการบริหารและการด าเนินงาน
ของอาเซียน ตลอดจนการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ และความเกี่ยวพันกับประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน 
รวมถึ งการปรับตั วของประ เทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
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2553306 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน 

Sustainable Communities Socio-Economic 
Development 

3(3-0-6)                       HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน 
Sustainable Communities Socio-
Economic Development 

3(3-0-6)                       1.เพิ่มภูมิปญัญาท้องถิ่น
กับภูมิปัญญาสากลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน
การด าเนินนโยบายต่างประเทศ และความ
เกี่ยวพันกับชาติมหาอ านาจของโลก การสร้าง
ความร่วมมือเป็นประชาคมอาเซียน 

  ศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่ งยืน  ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้โดย
บูรณาการ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 
2553309 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) HPA303 การบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 1.เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
 Project Management 

ศึกษาแนวคิด ตัวแบบในการวิเคราะห์โครงการ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ โดยศึกษาและ
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาโครงการภาครัฐและ
เอกชน 

  Public Project Management 
ศึกษา แนวคิด  ทฤษฎี  หรือรูปแบบการ
ประเมินโครงการสาธารณะ โดยครอบ      
คลุมการประเมินสภาวะแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ 
และผลกระทบของโครงการสาธารณะ โดย
เน้นศึกษาจากกรณีศึกษา โครงการภาครัฐ 
เป็นส าคัญ 

 2.เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ และ
ผลกระทบของโครงการ
สาธารณะ 
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2553310 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบ

สารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานใน
องค์การ โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

    

 
2553317 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนท้องถิ่น     
3(3-0-6)                               

1.ตัดออก 
                Natural Resources and Environment 

Management of Local  
    

 
 ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรท้องถิ่น สถานการณ์สถานภาพ และ
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การศึกษาส ารวจ
และวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การ
ประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทบาทและสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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2553322 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)                               1. ตัดออก 
 Resource Management for Security       
 สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐาน

ของทรัพยากร ลักษณะและการใช้ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง ภูมิรัฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร 
การระดมสรรพก าลังเพื่อความมั่นคง   แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ  กฎหมาย ระเบียบและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากร  กระบวนวิธีในการตัดสินใจ ส าหรับ
วางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 

    

 
2553323 ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏิบัตกิารทางทหาร 3(3-0-6)                               1.ตัดอออก 
 Military Strategy and Military Operations       
 กระบวนการก าหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร 

สภาสะแวดล้อมและภัยคุกคาม ทางทหาร การ
วิ เคราะห์นโยบายและกระบวนการก าหนด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการก าหนดยุทธศาสตร์
ทหารและการปฏิบัติการทางทหารนอกจาก
สงคราม 
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2553324 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนว

พระราชด าร ิ
3(3-0-6)    

1.ตัดออก 
                The Concepts of the Royal Initiative for 

Sustainable  
Local Development 

    

 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน 
แนวคิดในการจัดการภูมิสังคม ทฤษฎีการบริหาร
จัดการที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตร แนวคิดการ
พัฒนาเพื่อพึ่ งตนเอง ทฤษฎี ใหม่  เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทัง้
ในระดับมหภาค การเงิน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ และในระดับจุลภาค การผลิตในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาอย่ างยั่ งยืน  บทบาทของผู้น า ในการ
ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น แนวทางบูรณาการการ
พัฒนาชุมชนเกษตรอย่างพอเพียง 

    

 
2553401 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6)     1.ตัดออก 
 International Political Economy  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และการเมืองระหว่างประเทศ  
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2553402 การจัดการบริการภาครัฐแนวใหม ่ 3(3-0-6)  

 
 
 
 
 
 
 

 1.ตัดออก 
 New Public Service Management 

ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการให้บริการ
ใ น ภ า ค รั ฐ  ทิ ศ ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ 
การพัฒนาการการจัดการบริการภาครัฐ ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการบริการภาครัฐ 

 

 
2553404 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

Ethics and Good Governance 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทางจริยธรรม และหลัก   
ธรรมาภิบาล  เพื่ อน า ไปประยุกต์ ใ ช้ ในการ
บริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน            
การน าหลักธรรมาภิบาลมาสร้างเสริมการพัฒนา
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการน า
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ    

3(3-0-6) HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
Ethics and Good Governance 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการของแนวคิด 
ทฤษฎีทางจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 
ปั ญ ห า ใ น ก า ร น า จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ห ลั ก                     
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติและแนวทางการแก้ไข 

3(30-6) 
 

1.เพิ่มปัญหาในการน า
จริยธรรมและหลัก               
ธรรมาภิบาลไปปฏบิัติและ
แนวทางการแก้ไข 

    

2554114 นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Innovation and Change Management 

ศึกษาความหมาย และบทบาทของนวัตกรรมที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ  เพื่อน าองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์การภาครัฐ  และ
ก่อให้เกิดบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะกับยุคโลกาภิวัฒน์ โดยศึกษา
และวิเคราะห์จากกรณีศึกษา  
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   HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 
ศึกษาความหมาย  แนวความคิดและทฤษฎี
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนในอนาคต 
โดยมุ่งศึกษาจากกรณีศึกษาองค์การที่เป็นเลิศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3(3-0-6) 

1.รายวิชาใหม ่
2553302 
  

การบริหารงานยุติธรรม 
Justice Administration 
ศึกษาการบริหารกระบวนการยุติธรรม บทบาท
ของฝ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
กระบวนการยุติธรรมที่มีต่อสังคม รวมถึงแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความยุติธรรม
ในสังคม 

3(3-0-6) HPA311 การบริหารงานยุติธรรม 
Justice Administration 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักและกระบวนการยุ ติ ธรรม
ทางเลือก บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรม และ
การบริหารงานยุติธรรมเชิงบูรณาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3(3-0-6)  1. เพิ่มประเด็นทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานยตุิธรรม  
2.การบริหารงานยุติธรรม
เชิงบูรณาการ 
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   HPA315  การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์

ภาครัฐ 
Planning and Recruitment of Human 
Resource in Public Sector 
เรียนรู้แนวคิดของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การส ารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้าน ก าลังคน เทคนิคการพยากรณ์ก าลังคน 
การวิเคราะห์งาน และศึกษาถึงกระบวนการ
สรรหา เครื่องมือในการสรรหา การคัดเลือก
บุคลากร เครื่องมือในการคัดเลือก การ
ปฐมนิเทศ การทดลองการปฏิบัติงาน และ
การบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานภาครัฐ 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่

   HPA316  การบริหารค่าตอบแทน 
Compensation Management in the 
Public Sector 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการบริหาร
ค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง หลักเกณฑ์ใน             
การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและ
ค าบรรยายลักษณะงาน การประเมินค่างาน 
การจ าแนกต าแหน่งงาน การส ารวจค่าจ้าง
และค่าตอบแทน การวางโครงสร้างค่าจ้าง
และค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนแบบ  
จูงใจและการควบคุมการบริหารค่าจ้าง 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่
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2554302 การวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการในการวางแผน

ยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ         เน้น
การศึกษาและการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ ในด้านการเมือง 
เ ศรษฐกิ จ  สั งคม  การจั ดการสิ่ ง แวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงแห่งชาติ  
รวมถึงความมั่นคงแบบใหม่และความมั่นคง
ทางการทหาร 

     

2554303 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)  
 Contemporary Issued in the Public 

Administration 
ศึกษาปรากฏการณ์ที่ ได้ รับความสนใจทาง               
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยน าแนวคิด ทฤษฎีทาง     
รัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์
ดังกล่าวอย่างรอบด้าน 

  Contemporary Issue in the Public 
Administration 
ศึกษาปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันและความท้า
ทายด้านต่างๆ ในการบริหารภาครัฐ โดย     
ก า ร น า แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง                              
รัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายและวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ดังกล่าวในรูปแบบวิจัย และ                  
จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการวิจัย 

 1.เพิ่มรูปแบบการศึกษา
ในลักษณะหัวข้อพิ เศษ 
(special topics) และการ
น าเสนอผลการศึกษาใน
รู ป แ บ บ ก า ร สั ม ม น า                   
2.รวมเนื้อหารายวิชาเดิม 
คือ การศึกษาเอกเทศและ
สั ม ม น า ท า ง                          
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์
รวมเข้าในรายวิชานี้ของ
หลักสูตรใหม่  
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   HPA404 การบริหารส านักงาน 

Office Management 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน 
ก า ร บ ริ ห า ร ส า นั ก ง า น อ งค์ ก ร ภ า ค รั ฐ                      
การบริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือ
ราชการ  การบริหารวั สดุ และครุภัณฑ์                   
การจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส านักงาน
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่

   HPA410  การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 
Performance Management in Public 
Administration 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารผล
การปฏิบัติ งาน กระบวนการบริหารผล                
การปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่
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   HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

Internal Control and Risk Management 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความ เสี่ ยง  การบริหารความเสี่ ยงและ                 
การน าไปใช้ในองค์กร แนวทางการปฏิบัติการ
ควบคุ มภ าย ใน เ กี่ ย วกั บก าร วิ เ ค ร าะห์
สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมิน  
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการติตามประเมินผล โดย
เน้นกรณีศึกษาเครื่องมือที่ ใ ช้ส าหรับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่

   HPA412 การจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสาธารณภัย 
ประเภทของสาธารณภัย หลักการจัดการสา
ธารณภัย ความส าคัญของการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบ
ของสาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสา
ธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ  และ
กรณีศึกษาการจัดการสาธารณภัย 

3(3-0-6) 1.รายวิชาใหม ่
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2554401 การสื่อสารทางการเมือง 

Political Communication 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การเมือง รูปแบบในการสื่อสารทางการเมือง  การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง ปั จ จั ย แ ห่ ง ค ว า มส า เ ร็ จ ขอ ง               
การสื่อสารทางการเมือง โดยศึกษาจากกรณี  
ศึกษาจากภายในประเทศและต่างประเทศ 

3(3-0-6) HPA313 การสื่อสารทางการเมือง 
Political Communication 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การเมือง รูปแบบและวิธีการสื่อสารทาง 
การเมือง แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน พื้นที่
สาธารณะ ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ 
โดยใช้กรณีศึกษาผลของการสื่อสารในแต่ละ
ลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางการเมือง  

3(3-0-6) 1.เน้นการกรณีศึกษาผล
ของการสื่อสารในแต่ละ
ลักษณะทีม่ีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง 

     

2554402 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Crisis Management in the Public Sector  

ศึกษาสภาพการบริหารงานภาครัฐในภาวะที่เกิด
ในภาวะวิกฤต  กรอบแนวคิด เกี่ ยวกับการ
บริหารงานในการป้องกันภาวะวิกฤต  การ
ตอบสนอง  และการฟื้ นฟูหลั งภาวะวิกฤต 
หน่วยงานและองค์การต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ              
การบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต ตลอดจน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานใน     
ภาวะวิกฤต 
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2554403 สหวิทยาการทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Interdisciplinary Public Administration 

ศึกษาค้นคว้าจากกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ประเด็นศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง
ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นๆ 
โดยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์หรือคุณค่าของ               
การน าศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้
ร่วมกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ อย่างชัดเจน โดย
น าเสนอข้อค้นพบต่ออาจารย์ผู้สอน 

     

2554405 การตลาดภาครัฐ 
Marketing in the Public Sector 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลาด 
รวมถึงการหาช่องทางการเข้าถึงประชาชน และ
การให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
เพื่อภาครัฐจะได้ให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

3(3-0-6) HPA307 การตลาดภาครัฐ  
Marketing in the Public Sector 

3(3-0-6) 1.ปรับปรุงให้กระชับ 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ตลาด รวมถึงการหาช่องทางการเข้าถึง
ประชาชน และการให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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2554301 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 

Negotiation and Conflict Management 
การศึกษา ปรัชญา และแนวคิดในการเจรจา
ต่อรอง หลักการ รูปแบบ และวิธีการเจรจาต่อรอง 
การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจน
การศึกษาธรรมชาติรูปแบบและสาเหตุของความ
ขัดแย้ง ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น                ใน
สังคม อีกทั้งแนวทางและกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้ง ทั้งระดับโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และ
ระดับปัจเจกชน การท าประชาพิจารณ์ การไกล่
เกลี่ย การสื่อสารในความขัดแย้ง เทคนิคและ
กระบวนการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ
และในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยน า
กรณีศึกษาทางการเจรจาต่อรองและการจัดการ
ความขัดแย้ งมา เป็นตั วอย่ างจริ งประกอบ   
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้อภิปรายและวิพากษ์
แสดงความคิดเห็นในการน าไปปฏิบัติ 

3(3-0-6) HPA314 การจัดการความขัดแย้ง 
Conflict Management 
ศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
พัฒนาการของความขัดแย้ง ประเภทและ
ส า เ ห ตุ ข อ ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ร ะ ดั บ ข อ ง                
ความขัดแย้ง วิธีการแก้ไข/จัดการความ
ขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง โดย
เน้นการใช้กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้ง
ร่วมสมัย 

3(3-0-6) 1.เปล่ียนช่ือรายวชิา 
2.ปรับปรุงให้กระชับ 

     
     

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์        
Seminar in Public Administration 
ศึกษาค้นคว้าจากกรณีศึกษาเพื่อบูรณาการองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

3(2-2-5)    1.รายวิชาใหม ่
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2554903 การศึกษาเอกเทศ 

Independent Study 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาส าคัญ และน่าสนใจ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในท้องถิ่น โดยเสนอ
โครงการ  ด า เนินการศึ กษาตามโครงการ                 
เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ ทั้งนี้ให้
อยู่ภายใต้การควบคุมและค าแนะน าของอาจารย์
ผู้สอนประจ ากลุ่ม 

3(2-2-5)    1.รายวิชาใหม ่

2562401 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) HPA415 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 1.คงเดิม 
 Criminal Law 1   Criminal Law for Public Administration 1   
 ศึกษาหลัก เกณฑ์ของกฎหมายอาญา  ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ว่าด้วยบทบัญญัติ
ทั่วไป 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค  1 ว่ า ด้ วย
บทบัญญัติทั่วไป  
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2562402 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) HPA416 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 1.คงเดิม 
 Criminal Law 2   Criminal Law for Public Administration 2   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2562401 กฎหมาย

อาญา 1 
ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค2 ว่าด้วยความผิดเฉพาะ 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
การยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
และความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 

 

 

 
ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค2 ว่าด้วยความผิด
เฉพาะ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน และความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลง  

 

2563203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 3(3-0-6) HPA417 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ าหรับ                             
รัฐประศาสนศาสตร ์

3(3-0-6) 1.คงเดิม 

 Civil and Commercial Law   Civil and Commercial Law for Public 
Administration 

  

 ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับ
บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับ
บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว และ
มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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2563303 แรงงานสัมพันธ ์

Labour Relations 
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์  การสร้ าง            
ความสงบสุขในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยศึกษากฎหมายแรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ในการท างาน 

3(3-0-6) HPA413 พนักงานสัมพันธ์ 
Labour Relations 
ศึกษาหลักการและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับ           
การบริหารแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างในกระบวนการแรงงาน
สัมพันธ์ การสร้างความสงบสุขในองค์การ โดย
ศึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม
และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท า งานของบุคลากรภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างาน 

3(3-0-6) 1.เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
2 . เ พิ่ ม ก ฎ ห ม า ย
ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ล ะ
กฎหมายหรือกฎระเบียบ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ           
การท างานของบุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน 

     

2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Criminal Procedure Law 1      
 ศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญาให้

ทราบถึงข้อความเบื้องต้น สอบสวน วิธีพิจารณา
ในศาลช้ันต้น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ภาค 2 และภาค 
3 
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2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)    1.ตัดออก 
 Criminal Procedure Law 2     

 

 ศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา 
(ต่อ) ให้ทราบถึงการอุธรณ์ ฎีกา    การบังคับตาม
ค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยน
โทษหนักเป็นเบา และลดโทษ  

 

   

 

2563505 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) HPA419 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 1.คงเดิม 
            Law of Evidence   Law of Evidence for Public Administration                          
 ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลัก

กฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลัก
กฎหมายทั่ ว ไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  

 

2554407  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            
รัฐประศาสนศาสตร์  
Preparation for Professional Experience in 
Public Administration 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา             
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน    
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1(30) HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง                         
รัฐประศาสนศาสตร ์
Special Project in Public Administration
จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรยีน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1(45) 1 . เน้ น โดย เน้นการฝึก
ทั ก ษ ะ ขั้ น พื้ น ฐ า น
ภาคปฏิบัติ ในงานและ
กิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 
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กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2554407  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            
รัฐประศาสนศาสตร์  
Preparation for Professional Experience in 
Public Administration 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา             
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน    
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1(30) HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง                         
รัฐประศาสนศาสตร ์
Special Project in Public Administration
จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรยีน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1(45) 1 . เน้น โดย เน้นการฝึ ก
ทั ก ษ ะ ขั้ น พื้ น ฐ า น
ภาคปฏิบั ติ ในงานและ
กิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

2554408 สหกิจ ศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Cooperative Study in Public 
Administration 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
การสัมมนาประสบการณ์ สังเกตการบริหารงาน 
การน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน 
ในหน่วยงาน 

6(640) HPA406 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Cooperative Study in Public 
Administration 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
การสัมมนาประสบการณ์สังเกตการบริหารงาน
การน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน
ในหน่วยงาน 

6(640) 1.คงเดิม 
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2554409 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 

Special Project in Public Administration
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการพิเศษต่างๆ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

6(640) HPA408 โครงการพิ เศษทางรั ฐประศาสนศาสตร์  
Special Project in Public Administration
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการพิเศษ
ต่างๆ ในลักษณะของการท าวิจัย เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาขององค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

6(640) 1.คงเดิม 

   HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง                    
รัฐประศาสนศาสตร ์

5(640) 1.รายวิชาใหม ่

   

 

Professional Experience in Public 
Administration 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
ด้ านรั ฐประศาสนศาสตร์ ในองค์ กรหรื อ
หน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
1. ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ด้านการเรียนการสอน - สิ่งสนับสนุนการการเรียนการสอนมีจ านวนไม่เพียงพอ 
3. ด้านนักศึกษา - นักศึกษาที่สนใจมาเรียนมีจ านวนลดลง 

 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F2 มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9  
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง)  

(1) x (2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 4 12 2 

2. ด้านการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการการเรียนการสอนมีจ านวน
ไม่เพียงพอ 

4 4 16 2 

3. ด้านนักศึกษา นักเรียนที่สนใจมาเรียนในหลักสูตรมี
จ านวนลดลง 

4 4 16 2 

 
หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9                                  

(ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)  
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 

1. ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามก าหนดเวลา 

○ ○ ......ยอมรับ 
✓  ควบคุม 
......ถ่ายโอน 
......หลีกเลี่ยง 

 

2. ด้านการเรียนการสอน 

 สิ่งสนับสนุนการการเรียนการสอนมี
จ านวนไม่เพียงพอ 

ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนันการเรียน
การสอนและจัดท าแผนด าเนินการจัดหา
สิ่งสนับสนันการเรียนการ 

○ ○ ......ยอมรับ 
✓  ควบคุม 
......ถ่ายโอน 
......หลีกเลี่ยง 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 

3. ด้านนักศึกษา 

 นักเรียนที่สนใจมาเรียนในหลักสูตรมี
จ านวนลดลง 

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อใน
หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

○ ○ ......ยอมรับ 
✓  ควบคุม 
......ถ่ายโอน 
......หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3 ● หมายถึง มี ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี 
               ช่อง 4  ● หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย    
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัย
เสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ตามก าหนดเวลา 

ยังไม่มีการติดตามผล
การขอต าแหน่ง
วิชาการอย่างเป็น
ระบบ  

2 ติดตามการจัดท าผลงาน
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่ง
วิชาการของอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่องในการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานวิชาการท่ีใช้ขอ
ต าแหน่งวิชาการไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ 

สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมอบรมการจัดท า
ผลงานทางวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ประธาน
หลักสูตร 

2. จัดหาสิ่งสนับสนุน
การการเรียนการสอน
มีจ านวนไม่เพียงพอ 

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดหา
หนังสือและเอกสาร
วิชาการ 

2 ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยแจ้งมายัง
หลักสูตรต่างๆ ให้เสนอ
ชื่อหนังสือและเอกสาร
วิชาการต่างๆ ที่ต้องการ
จัดซื้อไว้ที่ห้องสมุด 

หนังสือหรือเอกสารวิชาการ
ที่มีอยู่ปัจจุบันยังไม่ทันสมัย
และไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา 

กิจกรรมการส ารวจ            
ความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียน             
การสอน เช่น ต ารา 
หนังสือ วารสาร                     
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการเสนอ
รายชื่อหนังสือ 

ประธาน
หลักสูตรและ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัย
เสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

3. การรับนักศึกษาใหม่
ให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ออกแนะแนวการศึกษา
ต่อในหลักสูตรตาม
โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
ใกล้เคียง 

นักเรียนที่สนใจมาเรียนใน
หลักสูตรมีจ านวนลดลง 

กิจกรรมการแนะแนว
การศึกษาต่อในหลักสูตร
ตามโรงเรียนต่างๆ ใน
จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง 

ประธาน
หลักสูตรและ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

 
 

ผู้รายงาน ............. ............... 
                                                                                                                                      ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                                                                                                                                   วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ญ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 
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