
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 



ค าน า 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มคอ. 2 ฉบับนี้ เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2550 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้
พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบข้อบังคับของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และเป้าหมายของหลักสูตรในอันที่จะผลิตนักศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้และความ
ช านาญด้านการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต อาทิ กลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคมต่อไป 
 หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย  8  หมวด  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพ
หลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียน     
การสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

          ภาษาอังกฤษ:   Master of Public Administration Program in Local Government 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 
ชื่อย่อ (ไทย):  รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Public Administration (Local Government)   

          ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.P.A. (Local Government) 
 

3. วิชาเอก 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ของโลก เน้นการก าหนดวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการเป็นผู้น าในการปกครองท้องถิ่น มีจิตใจบริการมวลชน             
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลัก
วิชารัฐประศาสนศาสตร์กับการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1  รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี    
  5.2  ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
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   5.3  การรับเข้าศึกษา  
         1. รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
        2. การรับเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
           สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556       
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 
           สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  6/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 เปิดสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับมหาบัณฑิต          
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  (1) ปลัดอ าเภอ 

(2) ปลัดเทศบาล 
(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(6) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
(7) นักวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ  
(8) บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สถาบันที่จบ และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

นายพิษณุ บุญนิยม  อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2553 
2547 
2554 
2546 
2545 

นายธีร์วิสิฐ มลูงามกลูจ ์ อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รบ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2549 
2545 
2543 

นายกล้าณรงค์ สุทธิรอด อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 

2553 
2549 
2545 
2533 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การปฏิรูประบบราชการ การปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และรูปแบบการ
บริหารจัดการ การบริหารราชการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ตลอดจนการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นดูแล 
พัฒนา บริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง ดังนั้น ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่
ทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองของท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานที่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและยึดประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง และเป็นการเตรียมผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วย 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  หลังจากที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการที่เน้นการท างานซึ่งสามารถวัดผลงานได้ชัดเจน 
ตลอดจนมีการปฏิวัติรัฐประหาร เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนแปลงรัฐบาล เกิดการขัดแย้งทางความคิดอย่าง
กว้างขวาง มีการใช้กระบวนการตุลาการภิวัตน์มาเป็นองค์การหลักบริหารจัดการและแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดความ
สงบสุขในประเทศ รัฐบาลได้ตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นสิทธิมนุษยชนของประชาชน
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สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรด้านการบริหารงานภาครัฐกิจที่มีศักยภาพ และบูรณาการศาสตร์ด้านการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการเตรียมผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วย 

 11.3 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ 
  กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อประเทศไทย (Global Trends and Implications to Thailand)  
มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เชื่อมโยงและพ่ึงพิงกับต่างประเทศสูงและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนี้  
  1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร (The New Demographics)  
   2. ความเหลื่อมล้ าของความรู้ (Knowledge Divide)  
  3. ภาวะก าลังการผลิตส่วนเกิน (Overcapacity)  
  4. การพ่ึงพิงและร่วมมือระหว่างกันมีมากข้ึน (More Interdependent)  

 11.4 ผลกระทบจากนโยบายการศึกษาระดับชาติ 
  นโยบายการศึกษาของชาติที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทยได้นั้น  มีแนวโน้ม
นโยบายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของสังคมไทยในการแข่งขันและร่วมมือกับเพ่ือนบ้าน 
มุ่งสร้างความม่ันคงและก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เสริมสร้างและพัฒนา
บทบาทของครอบครัว ความเข้มแข็งของชุมชน สถาบันศาสนา สถาบันสังคม มุ่งเก้ือหนุนการเรียนรู้ เครือข่ายช่วย
การเรียน สร้างสรรค์ปัญญาและความเป็นปึกแผ่นของสังคม ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
สถานการณ์ในการศึกษาในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาท างานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์และ
ความสามารถที่เกี่ยวกับทักษะ การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบัณฑิตต้องพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมและจริยธรรมที่จะช่วยให้บัณฑิตสามารถ
บริหารงานท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร “สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศใน “สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  ไม่มี 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

  ไม่มี 
  13.3 การบริหารจัดการ  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละภาคการเรียนและปฏิบัติหน้าที่จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา จัดท าแผน
ตลอดหลักสูตรและติดตามประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารงานท้องถิ่น การ
บริหารองค์การสมัยใหม่ที่พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การเป็นผู้น า มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

 1.2 ความส าคัญ 
  กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และแนวคิดด้านการบริหารโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานภาครัฐซึ่งสัมพันธ์กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการบริหาร  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จึงต้องผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับการปกครองท้องถิน่ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ 

บริหารงานท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม สนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชนใน
ท้องถิ่น 

      1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์การเกี่ยวกับ 
การปกครองท้องถิ่น 

      1.3.3 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
      1.3.4 เพ่ือส่งเสริมมหาบัณฑิตให้สร้างสรรค์องค์ความรู้เพ่ือการปกครองท้องถิ่น  

                 1.3.5 เพ่ือให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีทักษะในศาสตร์และศิลป์แห่งรัฐประศาสนศาสตร์ในการปกครอง
ท้องถิ่น 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- - ปรับปรุงหลักสูตรรัฐ 
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒ นาหลั กสู ตร โดยมี พ้ื น ฐานจาก
หลักสู ตรระดับกลุ่ ม วิชาชีพด้ านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น

หลักสูตรทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่นและ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการในวิชาชีพ 
- ส ารวจความต้องการในการพัฒ นา

หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในท้องถิ่น 
- ส ารวจผู้ที่ใช้บัณฑิตในหน่วยภาครัฐและ

เอกชน 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ  
- รายงานความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตร 
- ความพึงพอใจในทักษะความรู้ 

ความสามารถในการท างานของ
มหาบัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ มี
คุณธรรมจริยธรรมสนองความ
ต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์
ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน 
ซึ่ งมห าบัณ ฑิ ตต้ อ งมี ค วาม
ความรู้ ความสามรถในการ
วิ เค ร า ะห์ สั ง เค ร า ะห์ แ ล ะ
สามารถวิจัยและน าผลการวิจัย
ไปพัฒนาองค์การ นอกจากนั้น
ยังเป็นแหล่งบริการวิชาการ
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ท า ง       
รัฐประศาสนศาสตร์ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- สนับสนุนให้มีการผลิตต าราและเอกสาร

ประกอบการสอน 
- สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ท าวิ จั ยอย่ า ง

ต่อเนื่อง 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- เอกสารประกอบการสอน/

ต ารา 
- จ านวนงานวิจัยที่ท าส าเร็จ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ  

  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา เป็นระบบทวิภาคโดยมีระยะเวลาการจัดศึกษารวมทั้งเวลาสอบ
ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์  

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
           อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน  
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – มกราคม  

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
      ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับรอง 
(1) การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่า 

ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 (2) การคัดเลือกโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ท าให้ไม่มีพ้ืนฐานด้านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น หลักสูตรได้ด าเนินการโดยเปิดให้นั กศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับ       
รัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ซึ่งมี เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์และบริบทของสังคมไทยเพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์  
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  - 40 40 40 40 

รวม 40 80 80 80 80 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 40 40 40 40 

2.6. งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบ ารุงการศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ค่าลงทะเบียน 960,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,040,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้สอย 160,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  120,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

3. ทุนการศึกษา 160,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
รวม (ก) 640,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (ข) 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (ก) + (ข) 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนนักศึกษา * 40 80 80 80 80 
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หมวด เงิน ปีงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 

2.7. ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน โดยผู้เข้าเรียนต้องเข้าชั้นเรียนและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของ

เวลาเรียนทั้งหมด และลงท าเบียนในระบบหน่วยกิต 
ส าหรับรายวิชาที่ต้องศึกษาเป็นกรณีศึกษาต้องลงภาคสนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง

ท้องถิ่นหรือการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่จริงด้วย 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน    

หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้  
                  แผน ก แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง ดังนี้                      
                   1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                      24 หน่วยกิต 

  1.1 วิชาบังคับ                                                              18 หน่วยกิต 
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                                   6 หน่วยกิต 

                  2. วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 
                   3. วิชาพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                 9 หน่วยกิต 
                 แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
         1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                       30 หน่วยกิต 

  1.1 วิชาบังคับ                                                              18 หน่วยกิต 
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                                 12 หน่วยกิต 

                  2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                       6 หน่วยกิต 
                   3. วิชาพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                 9 หน่วยกิต             
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          3.1.3 รายวิชา 
               (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตประกอบด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
         

        ล าดับก่อนหลังของวิชา 
        ลักษณะเนื้อหาวิชา 
        ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
ความหมายของรหัสรายวิชา 

ต าแหน่งที่ 1-3  หมายถึง   กลุ่มวิชาและสาขาวิชา                                                                             
ต าแหน่งที่ 4  หมายถึง   ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี                                     
ต าแหน่งที่ 5  หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา                                                    
ต าแหน่งที่ 6 และ 7 หมายถึง   ล าดับก่อนหลังของวิชา      

        ตัวเลขต าแหน่งที่ 1-3 แทนกลุ่มวิชา 
 255 หมายถึง สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 ตัวเลขต าแหน่งที่ 4 ระดับความยากง่าย  
ระดับความยากง่าย หมายถึง รายวิชาที่มีเนื้อหาตามล าดับความยากง่ายและควรศึกษาตามล าดับ

ชั้นปีการศึกษา 1 – 2 แทนความหมายดังต่อไปนี้ 
ตัวเลข  1  แทนความยากง่ายหรือรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่  1 
ตัวเลข  2  แทนความยากง่ายหรือรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่  2 

ตัวเลขต าแหน่งที่ 5 ก าหนดตัวเลขแทนกลุ่มวิชา  
1 หมายถึง  เนื้อวิชาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2 หมายถึง  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการวิจัย 
3 หมายถึง  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการบริหาร 
4 หมายถึง  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
5 หมายถึง  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับงบประมาณ 
6 หมายถึง  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
7 หมายถึง  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล 

ตัวเลขต าแหน่งที่ 6 และ 7 เป็นกลุ่มตัวเลขที่แสดงล าดับที่ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ซึ่งสามารถ
ก าหนดได้ถึง 25 รายวิชาจาก 01 – 25 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

        หน่วยกิต 
        ชั่วโมงเรียนทฤษฎ ี
        ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ
        ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
                     
              1      2     3     4 
 

ต าแหน่งที่  1   คือ จ านวนหน่วยกิต  
ต าแหน่งที่  2   คือ จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี   
ต าแหน่งที่  3   คือ จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ
ต าแหน่งที่  4   คือ จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 

             
             (2) ชื่อรายวิชา 
                  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                      1.1 วิชาบังคับ (ส าหรับแผน ก แบบ ก2) 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2551101  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
   Public Administration Theory 
 

2551302  การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพ่ือการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Post Modern Organization Administration For Local Government 

 

2551303  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
   Comparative Local Government 

 

2551304  แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า   3(2-2-5) 
   The Local Government Trend in A New Decade 
 

2552205   การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 
   Research in Local Government  
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2552706  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น    2(2-0-4)  
   Ethics and Good Governance for Local Government 
 
 

2552707   สัมมนาการปกครองท้องถิ่น      1(0-2-0) 
   Seminar in Local Government 
 
   1.2 ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

2551308   ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม่   3(3-0-6) 
   Post Modern Public Administration Theory  
 

2551309  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
  Strategic Human Resources Management 

 

2551410   นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
   Public Policy and Strategic Planning 

 

2552311  ภูมิปัญญากับการปกครองท้องถิ่น              3(2-2-5) 
   Wisdom and local Government 

 

2552312  การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่     3(3-0-6) 
   Administration and Modern Human Capital Development 

    

2552313  การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Strategic Administration for Local Development 
 

2552314  ระบบสารสนเทศเพ่ือการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Information System for Local Government 

     

2552515  การงบประมาณและการคลังท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Budgeting and Local Fiscal 

     

2552616  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
   Public Policy Analysis 
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2552317  การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
   Planning and Strategic Project Administration 

 

2552318  ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น     3(2-2-5) 
   Civil Social and Local Government 
 

2552719   รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 
   Psychological, Sociological and Anthropological Public Administration 

 

2552720  สันติศึกษาเพ่ือการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Peace Studies for Local Government 

 
  2. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 
2552221 วิทยานิพนธ์ 
   Thesis        12 
   

  3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ส าหรับแผน ข) 
2552222 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   Independent Study       6 
 
  4. หมวดวิชาพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต 
 

1551123 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
   English for Graduate Students 
 

2551224  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย*     3(3-0-6) 
   Thai Politics Economy and Society 
 

4121125    คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(2-2-5) 
   Computer for Graduate Students 
 

*ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ 
 
             3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
                     แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)     
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ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2551101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
Public Administration Theory 

3(3-0-6) 

2551302 การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพ่ือการปกครองท้องถิ่น   
Post Modern Organization Administration For Local Government 

3(3-0-6) 

2551303 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ       
Comparative Local Government 

3(3-0-6) 

4121125 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2551304 แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า   
The Local Government Trend in A New Decade 

3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3(x-x-x) 

1551123 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Students 

3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 

     

ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2552205 การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น       
Research in Local Government 

3(3-0-6) 

2552706 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น     
Ethics and Good Governance for Local Government 

2(2-0-4) 

2552707 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น      1(0-2-0) 
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Seminar in Local Government 

รวม 6 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2552221 วิทยานิพนธ์  12 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

                     แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
                      

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2551101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
Public Administration Theory 

3(3-0-6) 

2551302 การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพ่ือการปกครองท้องถิ่น   
Post Modern Organization Administration For Local Government 

3(3-0-6) 

2551303 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ       
Comparative Local Government 

3(3-0-6) 

4121125 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2551304 แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า   
The Local Government Trend in A New Decade 

3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3(x-x-x) 

1551123 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Students 

3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2552716 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น     
Ethics and Good Governance for Local Government 

2(2-0-4) 

2552205 การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น       
Research in Local Government 

3(3-0-6) 

2552707 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น      
Seminar in Local Government 

1(0-2-0) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3(x-x-x) 

รวม 12 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2552222 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

             3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา                     (ดูรายระเอียดภาคผนวก ก)  
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3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

    3.2.1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
               ชื่อสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สถาบันที่จบ และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ สกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

นายพิษณุ บุญนิยม
  

อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2553 
2547 
2554 
2546 
2545 

นายธีร์วิสิฐ  
มูลงามกูลจ์ 

อาจารย์ ปร.ด. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รบ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2549 
2545 
2543 

นายกล้าณรงค์  
สุทธิรอด 

อาจารย์ ปร.ด. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2553 
2549 
2545 
2533 

นายศาสตร์ศิลป์ 
ละม้ายศรี 

อาจารย์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)                                                                                                             
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)  
ศศ.บ. (การจัดการตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันราชภัฏธนบุรี                                                                                                                                                     

2555 
2547 
2544 

นางสาวรัตนาภรณ์ 
สืบสุข 

อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยครพูระนครศรีอยุธยา 

2554 
 

2546 
2536 
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3.2.2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาสถาบัน ปีที่จบ 

นายพิษณุ บุญนิยม อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2553 
2547 
2554 
2546 
2545 

นายธีร์วิสฐิ มูลงามกูลจ ์ อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
รบ. (รัฐศาสตร์)                     

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2549 
2545 
2543 

นายกลา้ณรงค์ สุทธิรอด อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

2553 
2549 
2545 
2533 

นายศาสตร์ศิลป์ ละมา้ยศรี อาจารย ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)                                                                                                             
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)  
ศศ.บ. (การจัดการตลาด) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
มหาวิทยาลยับูรพา 
สถาบนัราชภัฏธนบุรี                                                                                                                                                     

2555 
2547 
2544 

นางสาวรัตนาภรณ์ สบืสุข อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)      

มหาวิทยาลยัปทุมธานี    
มหาวิทยาลยัศรีปทุม     
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา           

2554 
2546 
2536 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่มี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา  

  ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  การศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จะต้อง
จัดท าโครงการศึกษาดูงาน และส่งรายงานต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

  ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และมีการรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  5.1.1 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและแนวคิดใหม่ๆ ด้าน

รัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่น และน าเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ์ การน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ การปรับปรุง
แก้ไข และการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีขอบเขตของหน่วยกิตท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
    วิทยานิพนธ์ช่วงที่ 1 โดยมีขอบเขตการก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน    
    วิทยานิพนธ์ช่วงที่ 2 โดยมีขอบเขตการก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และด าเนินการแก้ไขภายใน 45 วัน หลังจากน าเสนอ 
    วิทยานิพนธ์ช่วงที่ 3 โดยมีขอบเขตการก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และด าเนินการแก้ไขภายใน 45 วัน หลังจากน าเสนอ   

  5.1.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหรือแนวคิด
ใหม่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น โดยเขียนเป็นโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระและมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้
ควบคุมดูแล โดยมีขอบเขตของหน่วยกิตท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

  การศึกษาค้นคว้าอิสระช่วงที่ 1 โดยมีขอบเขตการก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และ
ด าเนินการแก้ไขภายใน 45 วนั หลังจากน าเสนอ  
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          การศึกษาค้นคว้าอิสระช่วงที่ 2 โดยมีขอบเขตการก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอการศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และด าเนินการแก้ไขภายใน 45 วัน หลังจากน าเสนอ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
           วิทยานิพนธ์ Thesis  

  นักศึกษาสามารถท าการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ตัวแบบและทฤษฎี ส าหรับการบริหาร
องค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ การพัฒนาระบบการบริหารงานการปกครอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 
   นักศึกษาสามารถท าการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยยึดหลักแนวคิด ตัวแบบและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาวิธีการ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ผู้สอนทั้งนี้และกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
           5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์จ านวน 12 หนว่ยกิต และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารและแหล่งค้นคว้า
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ต่อกรรมการสอบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง ภาวะผู้น า การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การให้บริการและการวางตัวในการ
ท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นทีม และมีการ
ก าหนดหัวหน้าทีมในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกทีมที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการ
ปกครองท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1. หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
2. ในรายวิชาก าหนดงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือประกอบการเรียนและน าเสนอด้วย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
   3) มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
   4) เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   5) เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการ
ปลูกฝัง ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานเป็นทีม
นั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดงานลอก
วิชาการของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง      
    น อกจากนี้ อ าจ ารย์ ผู้ ส อน ทุ กคน ต้ อ ง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดระยะ 
เวลาที่มอบหมายและการร่วม
กิจกรรม การมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายแนวคิด 
ทฤษฎี รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ     ในการ
บริหารงานภาครัฐ 
3) สามารถวิเคราะห์
เหตุการณ์เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองที่สัมพันธ์กับ
การปกครองท้องถิ่นได้ 
4) มีความรู้แนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบที่มีต่อสังคม 
5) สามารถบูรณาการความรู้
ที่ศึกษากับความรู้ใน 
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ 

โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

2. ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ      
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน         
3) ประเมินจากรายงานทั้ง
งานเดียวและงานกลุ่ม     
4) ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาการบริหารองค์กรได้
อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้  
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2) การอภิปรายกลุ่ม  
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
   ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิ บั ติ ขอ ง
นักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายและสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มท้ัง
ในบทบาทของผู้น าหรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบใน 
การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่ม 
แสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

ความรับผิดชอบ 
     ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 
การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืนข้าม
หลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้ านทักษะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ตั ว บุ ค ค ล แ ล ะ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี   
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย                                      
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี                                          
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์กรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผู้น า 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ป ร ะ เมิ น จ า ก
พฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สั ง เก ต จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติท่ีเกี่ยวข้องประเมิน
จากความสามารถในการอธิบาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกีย่วข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
3) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการสนทนา
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อ/เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม  

ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การน าเสนอ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

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

                                     
1551123 ภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา                       

2551101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์                       

2551302 การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพื่อการปกครอง
ท้องถิ่น 

                      

2551303 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                       

2551304 แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า                        

2552205 การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น                       

2552706 จริยธรรมและธรรมาภบิาลในการปกครองท้องถิ่น                        

2552707 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น                       

2551308 ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม ่                       

2551309  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                       

2551410 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์                       

2552311 ภูมิปัญญากับการปกครองท้องถิ่น                       

2552312 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข         
การสื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

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

                                      
2552313 การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                       

2552314 ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครองท้องถิ่น                       

2552515 การงบประมาณและการคลังท้องถิ่น                       

2552616 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                       

2552317 การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์                       

2552318 ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น                       

2552719 รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา 

                      

2552720 สันติศึกษาเพื่อการปกครองท้องถิ่น                       

2552221 วิทยานิพนธ ์                       

2552222 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                       

2551224 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย                       

4121125 คอมพิวเตอรส์ าหรับบณัฑิตศึกษา                       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
    การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

    การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา          
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

    การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   2.2.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้าในวิชาชีพของมหาบัณฑิต ประเมิน 
จากมหาบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิต ในการ
ประกอบการปฏิบัติงาน 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่ง 
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ   
                 2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
             2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน 
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
                 2.2.5 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ 
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
                 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
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  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) การสอบเข้ารับราชการ (ข) การเลื่อน
ต าแหน่งหลังจากส าเร็จการศึกษา  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

      เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
ประเมินผลการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการแนะแนวอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หลักสูตร 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ 

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา  
  1.3 การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
               2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
               2.1.2 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเพ่ิมพูนทักษะ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

  2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
               2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ความรู้และคุณธรรม 
               2.2.2 กระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
               2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
               2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
               2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการท้องถิ่น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น             

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ
ในการบริหารหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น า
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
สาขาการปกครองท้องถิ่น 

2 . กระตุ้ น ให้ นั กศึ กษ าเกิ ด
ความใฝ่ รู้  มี แนวทางการ
เรี ย น ที่ ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถในสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น 

3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ให้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล
หรือระดบัชาติ (หากมีการก าหนด)  

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

3.จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และหรือ 
ผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้และการแลกเปลี่ยน 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี  

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการและ/หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญทาง    
รัฐประศาสนศาสตร์ 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี  และภายนอก

 1. หลักสูตรที่ สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน 

  มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ  
แ ล ะ วิ ช า เรี ย น ที่ มี แ น ว ท า ง ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่
ได้ด้วยตนเอง 

3. จ านวนและรายชื่ อคณ าจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย์ 

4. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

5. การประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยนักศึกษา 
.6  ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในทุก 2 ปี 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ทุก  4 ปี   

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ ส าเร็จ
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อย่างน้อยทุก 5 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 

อุปกรณ์  เครื่องมือ งบประมาณ ความ
ร่วมมื อกับหน่ วยงาน อ่ืน  ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาทุก 2  ปี  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  2.1 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

  2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
         ประสานงานกับห้องสมุด ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ห้องสมุด
จัดซื้อหนังสือด้วย 

    2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุด และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรก าหนดนโยบายให้รายวิชาที่สอดคล้อง
การบริหารงานท้องถิ่นต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายร่วมด้วย และอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากรนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  หรือมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

การจัดการศึกษาส าหรับมหาบัณฑิต 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการ

สอนได้อย่างสะดวก เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึก
ปฏิบัต ิการอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรม 
แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ส าหรับความต้องการบุคลากรสาขาการปกครองท้องถิ่นนั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังบุคลากร

สาขาการปกครองท้องถิ่นนั้นสูงมาก เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจของท้องถิ่น ทั้ งนี้หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจ
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการใช้
ทรัพยากรบุคคลสาขาการปกครองท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี3 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร X X  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา X X  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X  

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 & 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี3 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาบัณฑิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0  X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

*1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

                  1.1.1 คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม 
มคอ. 3 ทุกวิชา  
                  1.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป 
จากนั้นให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนการสอน  
    ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอนการตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
             ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

*2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น 
   ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
   ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
   ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
   ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

*3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 
โดย 
   คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
   อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
   การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
   อ่ืนๆ (ระบุ) ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

* หมายถึงหัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                       หมวดวิชาบังคับ ทั้งแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข 
                        รายวิชาทีน่ักศึกษาท้ังแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข ต้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
 

1551123 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                   3(2-2-5) 
                         English for Graduate Students    
  ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่น เน้นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือการปฏิบัติงาน 
 

2551101  ทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  Public Administration Theory 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ 
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีในยุคต่อไปนี้ ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิคใหม่ ยุคสมัยใหม่ ยุคภายหลังสมัยใหม่ และ
เนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือสนองและรองรับปรากฏการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน  และการ
ปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 

2551302            การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพื่อการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
                        Post Modern Organization Administration For Local Government 
                       ศึกษาทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้งในองค์ความรู้  
ทั้งที่เป็นพ้ืนฐานขององค์การและองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งอนาคต ส าหรับใช้ในการบริหารงานของ
องค์การ ให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเนื้อหามีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและโครงสร้างองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างองค์การ กระบวนการภายใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเรียนรู้ขององค์การ นวัตกรรมในองค์การ ความสัมพันธ์กับองค์การกับ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์และกลุ่มในองค์การ 
 

2551303    การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                                      3(3-0-6)  
      Comparative Local Government 
     แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น วิวัฒนาการ
การบริหารงานท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นของไทย และการบริหารงานท้องถิ่นในต่างประเทศ รูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันตลอดจนแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในทศวรรษ
หน้า 



 

37 

 

2551304  แนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในทศวรรษหน้า    3(2-2-5) 
                        The Local Administration Trend in A New Decade  
   ศึกษาแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้านโครงสร้าง เทคโนโลยี ระบบงาน การบริหารงานทรัพยากรในท้องถิ่นเชิง
นิเวศ สังคมและวัฒนธรรม ในทศวรรษหน้า โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ
บริหารงานท้องถิ่น 
 

2552205       การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
       Research in Local Government 
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนดประเด็น
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน พร้อมทั้งการ
เขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น     
 

2552706  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น  2(2-0-4) 
        Ethics and Good Governance for Local Government 
  ภาวะผู้น าและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ ความเป็นนักวิชาการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมและค่านิยมทางรัฐประศาสนศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลองค์กร หลัก
ทศพิธราชธรรม หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการปกครองท้องถิ่น 
 

2552707  สัมมนาการปกครองท้องถิ่น                  1(0-2-0) 
       Seminar in Local Government 
      การประยุกต์แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และกระบวนการสัมมนา ประเด็นปัญหาของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับแนวคิด ทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
                         ศึกษาดูงานวิธีการแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ
จัดท าเป็นบทเรียน เพ่ือพัฒนาส าหรับการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

   หมวดวิชาเลือก 
                    การศึกษาวิชาเลือก ให้นักศึกษาแผน ก (แบบ ก2) เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าว 6 
หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าว 12 หน่วยกิต  
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2551308 ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม่    3(3-0-6) 
 Post Modern Public Administration Theory  
 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหาร 
โครงสร้างและภารกิจทางการบริหาร ทิศทางและแนวโน้มการบริหารยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงของโลก 
โลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการบริหารงานทั้ง
ภาครัฐภายหลังสมัยใหม่ 
 

2551309       การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
      Strategic Human Resources Management 
       แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ แนวทาง หลักการ และวิธีการ
บริหารงานบุคคลตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2551410 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
      Public Policy and Strategic Planning  
                     ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎีว่าด้วยนโยบายสาธารณะตามแนวรัฐศาสตร์และ
แนวนโยบายศาสตร์ที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม ระบบนโยบาย กระบวนการนโยบาย การก าหนดนโยบาย 
การวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และศึกษาระบบและเทคนิคการบริการเชิงกล
ยุทธ์ และการประยุกต์กลยุทธ์การบริหารกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   

2552311   ภูมิปัญญากับการปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
                              Wisdom and local Government 
                       ศึกษาพัฒนาการ ขอบข่าย และสาระส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งรูปแบบการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
การประเมินผลการบริหารงานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายภูมิปัญญาเพ่ือการปกครองท้องถิ่น 
 

2552312 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่    3(3-0-6) 
                       Administration and Modern Human Capital Development 
                      ศึกษาแนวคิดของการบริหารคนตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผลของสภาพแวดล้อม
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์การ ลักษณะงานที่กระทบต่อคนและการบริหารคน ทั้งกล
ยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนก าลังคนการสรรหา การพัฒนา การให้รางวัล
และสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลยุทธ์การเก็บรักษาทุนมนุษย์ที่มีค่าไว้ในองค์การ 
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บทบาทของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์  
ทั้งในรัฐและภาคเอกชน 
 

2552313  การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)  
  Strategic Administration for Local Development 
  หลักการและแนวความคิดของการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เน้น
กระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา การเป็นผู้น าและการประสานงาน โดยเฉพาะการจูงใจ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคล ทักษะ ในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน 
การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และการจัดการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
 

2552314  ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
      Information System for Local Government 
  แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ความส าคัญของสารสนเทศในการบริหารจัดการสารสนเทศกับการบริหารจัดการท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
บริหารจัดการท้องถิ่นและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปกครองท้องถิ่น 
 

2552515  การงบประมาณและการคลังท้องถิ่น              3(3-0-6) 
  Budgeting and Local Fiscal 

      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการงบประมาณและการคลังสาธารณะในยุคต่างๆ โดยมี
ขอบข่ายเนื้อหาสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ การบริหารการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิคการ 
แก้ไขปัญหาการงบประมาณและการคลังส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลัง 
การงบประมาณและการคลังท้องถิ่น กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและ
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการงบประมาณและการคลังของท้องถิ่น 
 

2552616 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
      Public Policy Analysis 
     ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการงบประมาณและการคลังสาธารณะในยุ คต่างๆ โดยมี
ขอบข่ายเนื้อหาสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ การบริหารการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิคการ 
แก้ไขปัญหาการงบประมาณและการคลังส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลัง 
การงบประมาณ และการคลังท้องถิ่น กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและ
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการงบประมาณและการคลังของท้องถิ่น 
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2552317  การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
  Planning and Strategic Project Administration 
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของการวางแผน 
หลักการและทฤษฎีในการวางแผน กระบวนการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการบริหาร
โครงการ กรอบการวิเคราะห์โครงการ ขั้นตอนการบริหารโครงการ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การบริหารโครงการ ปัญหาหลักๆ ของการวางแผนและการบริหารโครงการ  และกลยุทธ์ในการบริหาร
โครงการของหน่วยงานท้องถิ่น 
 

2552318  ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น    3(2-2-5) 
       Civil Society and Local Government 
  แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาสังคม วิธีจูง
ใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบของประชาสังคมที่เข้มแข็งการ
สร้างความเข้าใจ พ้ืนฐานที่ถูกต้องและที่มาของทุนทางสังคมรวมถึงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง รูปแบบของ
การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น 
 

2552719  รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
  Psychological, Sociological and Anthropological Public   
   Administration 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา และการ
ประยุกต์ใช้กับรัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ จิตวิทยา ด้านการรับรู้  ความคิดเห็น ทัศนคติ 
อุดมการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ บุคลิกภาพ อัตลักษณ์ ลักษณะการ ความต้องการ และแรงจูงใจ สังคมวิทยา
ด้านอ านาจ องค์การ กลุ่ม บทบาท ปทัสฐานทางสังคม การกล่อมเกลาทางสังคม และมานุษยวิทยา
กายภาพ และมานุษยวิทยาภาษา พร้อมทั้งศึกษาจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
 

2552720  สันติศึกษาเพื่อการปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
       Peace Studies for Local Government 
                       ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย 
การอ านวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ
ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสมานฉันท์ โดย
พิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งให้บังเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดในการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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2552221  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)              12 
  Thesis 
  เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ศึกษาและวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ตัวแบบและทฤษฎี ส าหรับการบริหาร
องค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ การพัฒนาระบบการบริหารงานการปกครอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปกครอ ง
ท้องถิ่น ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งให้ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 

2552222  การศึกษาค้นคว้าอิสระ       6 
  Independent Study 
  ศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สนใจ โดยยึดหลักแนวคิด ตัวแบบและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาวิธีการ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ผู้สอนทั้งนี้และกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 

2551224  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย                                   3(3-0-6) 
                        Thai Politics Economy and Society 
                       ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และวิวัฒนาการทาง
สังคมไทย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับเศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ก าเนิด
ประชาธิปไตยการเมืองการปกครองท้องถิ่น ประชาสังคม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและมีผลการบริหารงาน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  
 
4121125  คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-5) 
  Computer for Graduate Students 
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
การพิมพ์เอกสาร รายงาน การน าเสนอผลงาน การสืบค้นข้อมูลส าหรับการวิจัยจากอินเตอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติส าหรับการวิจัยและ
การบริหารงาน 
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ภาคผนวก ข 

 
   รายละเอียดแสดงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้รับการรับรองหลักสูตร
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจะครบเกณฑ์ 5 ปี ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 และได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวิชาการ (TQF) ดังนี้ 

1. ชื่อปริญญา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. โครงสร้างหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร  

 

หลักสูตรเดิม 2550 หลักสูตรปรับปรุง 2556 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก ก 2 แผน ข แผน ก แบบก 2 แผน ข 

  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      วิชาแกน      
      วิชาบังคับ 
      วิชาเลือก  

 
9 
24 
- 

 
9 
24 
6 

 
- 

18 
6 

 
- 

18 
12 

2. วิทยานิพนธ์ 12 - 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ - 6 - 6 

4. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 6 6 
 
6 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 
6 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

5. เฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์หรือรัฐศาสตร์  

- - 
 
3 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 
3 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
รวม 45 45 36 36 

 
4. รายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คือวิชา 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับ   
รัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ต้องลงเรียนเพิ่มเติม ก่อนศึกษาในรายวิชาต่อไป  

5. ค าอธิบายรายวิชาได้มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในบางวิชาให้มีความกระชับและ
ครอบคลุมมากขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สรุปสาระส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ
ปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศและสภาพปัญหาของ
ท้องถิ่น 
2. สามารถแสวงหาและจัดการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหน่วยงานและท้องถิ่น 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการ การบริหาร
จัดการที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ      
มีคุณธรรม จริยธรรม สนองต่อพันธกิจของท้องถิ่น 
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการปกครองท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาองค์การ 
4. ส่งเสริมมหาบัณฑิตและองค์การให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและเผยแพร่
ความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น 
5. ให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีทักษะในศาสตร์และศิลป์แห่งรัฐประศาสนศาสตร์
ในการปกครองท้องถิ่น 

แก้ไขและ 
เพิ่มเติม 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา                           แผน ก ก2                  แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    วิชาแกน                             9                             9 
    วิชาบังคับ                          24                           24 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา                           แผน ก แบบ ก2             แผน ข           
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
   วิชาแกน                                 -                              -                     
   วิชาบังคับ                              18                            18                           

ปรับแก้ไข 
โครงสร้างรายวิชา 
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    วิชาเลือก                            -                              6 
2. วิทยานิพนธ์                         12                            -  
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ             -                             6 
4. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต           6                             6 
 
 
รวม                                   45                          45 

   วิชาเลือก                                 6                           12                            
2. วิทยานิพนธ์                            12                            -                             
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                 -                            6                         
4. วิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต            6                           6          
5. เฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิ 
รัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์   3                            3                             
รวม                                   36                         36  

หมวดวิชา 
วิชาแกน จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     
  2. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     
  3. สถิติเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   
วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 
  1. การเมืองการปกครองไทย     
  2. การบริหารงานและการปกครองท้องถิ่น   
  3. ทฤษฏีการบริหารและสภาพแวดล้อมทางการบริหาร   
  4. วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ     
  5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์    
  6. การจัดการการเงินการคลัง การงบประมาณและพัสดุ  
  7. ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น         

หมวดวิชา 
วิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) 18 หน่วยกิต 
  1. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  
  2. การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพ่ือการปกครองท้องถิ่น  
  3. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                                       
  4. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า 
  5. การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น 
  6. จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น 
  7. สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 
วิชาเลือก (แผน ก แบบ ก2 6 หน่วยกิต และแผน ข 12 หน่วยกิต) 
  1. ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม่     
  2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
  3. นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

ปรับแก้ไขหมวด
วิชาและ

เปลี่ยนแปลง
รายวิชา 

ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
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  8. รัฐประศาสนศาสตร์ แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 
วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
  1. คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
  2. ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา     

  4. ภูมิปัญญากับการปกครองท้องถิ่น            
  5. การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่    
  6. การบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
  7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการปกครองท้องถิ่น  
  8. การงบประมาณและการคลังสาธารณะ                      
  9. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ     
  10. การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  
  11. ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น   
  12. รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา  
  13. สันติศึกษาเพ่ือการปกครองท้องถิ่น               
วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
  1. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย                                   
  2. คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
  3. ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
2557401 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
   ทฤษฏีและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ 
ภาพรวม การพัฒนาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 
ทฤษฎีองค์การ แนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต รวมทั้ง
หลักการบริหาร และการพัฒนาระบบราชการไทย 
 

2551101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
วิวัฒนาการ ครอบคลุมทั้งทฤษฎีในยุคต่อไปนี้ ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิค
ใหม่ ยุคสมัยใหม่ ยุคภายหลังสมัยใหม่ และเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อสนองและรองรับปรากฏการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน และการ
ปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน 

 
ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

 2551302 การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพื่อการปกครอง  
            ท้องถิ่น      
   ศึกษาทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้ง
ในองค์ความรู้ ทั้งที่ เป็นพ้ืนฐานขององค์การและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
องค์การแห่งอนาคต ส าหรับใช้ในการบริหารงานขององค์การ ให้มี
ประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย
เนื้อหามีสาระส าคัญเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและโครงสร้างองค์การ 
ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างองค์การ กระบวนการภายในองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ การเรียนรู้ขององค์การ นวัตกรรมในองค์การ ความสัมพันธ์กับ
องค์การกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมทั้งพฤติกรรมของ
มนุษย์และกลุ่มในองค์การ 

เพ่ิมเติม 
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 2551303 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
   แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น 
วิวัฒนาการการบริหารงานท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นของไทย และ
การบริหารงานท้องถิ่นในต่างประเทศ รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทยในปัจจุบันตลอดจนแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นใน
ทศวรรษหน้า 

เพ่ิมเติม 

 2551304 แนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในทศวรรษหน้า 
    ศึกษาแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้านโครงสร้าง เทคโนโลยี 
ระบบงาน การบริหารงานทรัพยากรในท้องถิ่นเชิงนิเวศ สังคม และ
วัฒนธรรม ในทศวรรษหน้า โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 

เพ่ิมเติม 

2557402 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
   แนวคิดเก่ียวกับวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การก าหนดประเด็น
ปัญหา การออกแบบการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทั้งในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพพร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน 
 

2552205 การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนด
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน 
พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยทางการ
ปกครองท้องถิ่น    

ปรับชื่อรายวิชา 
และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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2557411 จริยธรรมและธรรมรัฐในการปกครองท้องถิ่น   
    ภาวะผู้น าและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ ความ
เป็นนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมและค่านิยมทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลองค์กร  
หลักทศพิธราชธรรม หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ 
ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

2552706 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น 
   ภาวะผู้น าและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักรัฐประศาสนศาสตร์   
ความเป็นนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมและค่านิยมทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลองค์กร 
หลักทศพิธราชธรรม หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ใน
การปกครองท้องถิ่น 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

2558406 สัมมนาทางการบริหารการปกครองท้องถิ่น   
     การประยุกต์แนวคิดทฤษฏีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ศึกษาดูงานวิธีการแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จจัดท าเป็นบทเรียน เพ่ือพัฒนาส าหรับการวิจัยและการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

2552707 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 
    การประยุกต์แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และกระบวนการสัมมนา 
ประเด็นปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับแนวคิด ทฤษฎี
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
    ศึกษาดูงานวิธีการแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จจัดท าเป็นบทเรียน เพ่ือพัฒนาส าหรับการวิจัยและการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

 
ปรับชื่อรายวิชา

และ 
ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

2557405 ทฤษฎีการบริหารและสภาพแวดล้อมทางการบริหาร        
   ปรัชญา ทฤษฎีหลักการและแนวคิดการบริหาร วิวัฒนาการของการ
บริหาร โครงสร้างและภารกิจทางการบริหาร ทิศทางและแนวโน้มการ
บริหารยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงของโลก โลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม ระบบการเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการบริหาร 

2551308 ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม่   
    ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหาร วิวัฒนาการของ
การบริหาร โครงสร้างและภารกิจทางการบริหาร ทิศทางและแนวโน้ม
การบริหารยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงของโลก โลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม ระบบการเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ทั้งภาครัฐภายหลังสมัยใหม่ 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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2557407 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
   หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หลักการและ
วิธีการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2551309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทาง หลักการ และ
วิธีการบริหารงานบุคคลตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 2551410 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
     ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎีว่าด้วยนโยบายสาธารณะตามแนว
รัฐศาสตร์และแนวนโยบายศาสตร์ที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม ระบบ
นโยบาย กระบวนการนโยบาย การก าหนดนโยบาย การวิเคราะห์
ทางเลือกนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และศึกษาระบบและเทคนิค
การบริการเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์กลยุทธ์การบริหารกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

เพ่ิมเติม 

 2552311 ภูมิปัญญากับการปกครองท้องถิ่น 
    ศึกษาพัฒนาการ ขอบข่าย และสาระส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งรูปแบบการ
พัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการประเมินผลการ
บริหารงานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายภูมิปัญญาเพ่ือการ

เพ่ิมเติม 
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ปกครองท้องถิ่น 

 2552312 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่ 
    ศึกษาแนวคิดของการบริหารคนตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผล
ของสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์การ 
ลักษณะงานที่กระทบต่อคนและการบริหารคน ทั้งกลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
บริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนก าลังคนการสรรหา การพัฒนา 
การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลยุทธ์
การเก็บรักษาทุนมนุษย์ที่มีค่าไว้ในองค์การ บทบาทของผู้จัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มการจัดการ
ทุนมนุษย์ท้ังในรัฐและภาคเอกชน 

เพ่ิมเติม 

 2552313 การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   หลักการและแนวความคิดของการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น เน้นกระบวนการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา การเป็นผู้น าและการ
ประสานงาน โดยเฉพาะการจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา และการบริหารงาน
บุคคล ทักษะ ในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน 
การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และการจัดการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ิมเติม 

2558407 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น  
     แนวคิดเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ความส าคัญของสารสนเทศในการบริหารจัดการสารสนเทศกับ

2252314 ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครองท้องถิ่น  
   แนวคิดเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ความส าคัญของสารสนเทศในการบริหารจัดการสารสนเทศกับ

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
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การบริหารจัดการท้องถิ่น แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่น บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท้องถิ่น
เครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการเขียนรายงาน
ประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การบริหารจัดการท้องถิ่น แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบ
และโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน
การบริหารจัดการท้องถิ่นและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค าอธิบายรายวิชา 

2557408 การจัดการการเงินการคลัง การงบประมาณและการพัสดุ 
   แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการการเงินการคลังสาธารณะในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ การบริหารการเงินและการคลังส่วน
ท้องถิ่น ที่มา และรายได้ ภาษีอากร การบริหารหนี้ นโยบายการเงินและ
การคลังส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิคการ แก้ไขปัญหาการเงิน การคลัง 
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงินการคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการ
บริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดของแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น การระดม
ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

2552515 การงบประมาณและการคลังท้องถิ่น 
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการงบประมาณและการคลังสาธารณะในยุค
ต่างๆ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ การบริหารการเงิน
และการคลังส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิคการ แก้ไขปัญหาการงบประมาณ
และการคลังส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงินการ
คลัง การงบประมาณ และการคลังท้องถิ่น กระบวนการบริหาร
งบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการงบประมาณและการคลังของ
ท้องถิ่น 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

2557406 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
     แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือก การก าหนด
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

2552616 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือก การ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายและ

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบการวางแผนแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับท้องถิ่น 

 2552317 การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ 
   ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของการ
วางแผน หลักการและทฤษฎีในการวางแผน กระบวนการวางแผน 
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการบริหารโครงการ กรอบการ
วิเคราะห์โครงการ ขั้นตอนการบริหารโครงการ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารโครงการ ปัญหาหลักๆ ของการวางแผนและ
การบริหารโครงการ และกลยุทธ์ในการบริหารโครงการของหน่วยงาน
ท้องถิ่น  

เพ่ิมเติม 

2558402 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
   แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ประชาสังคม วิธีจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น องค์ประกอบของประชาสังคม ที่เข้มแข็งการสร้างความเข้าใจ
พ้ืนฐานที่ถูกต้องและที่มาของทุนทางสังคมรวมถึงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
รูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่น 

2552318 ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น 
   แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ประชาสังคม วิธีจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น องค์ประกอบของประชาสังคมท่ีเข้มแข็งการสร้างความเข้าใจ 
พ้ืนฐานที่ถูกต้องและที่มาของทุนทางสังคมรวมถึงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
รูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

2558403 รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และ    
             มานุษยวิทยา 
     รัฐประศาสนศาสตร์ในแนวจิตวิทยา ด้านการรับรู้ ความคิดเห็น 
ทัศนคติ อุดมการณ์ค่านิยม ความเชื่อ บุคลิกภาพ อัตลักษณ์ ลักษณะการ 

2552719 รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และ     
             มานุษยวิทยา 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 
และการประยุกต์ใช้กับรัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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ความต้องการ และแรงจูงใจ ในแนวสังคมวิทยาด้านอ านาจ องค์การ กลุ่ม 
บทบาท ปทัสฐานทางสังคม การกล่อมเกลาทางสังคม และในแนว
มานุษยวิทยากายภาพ และมานุษยวิทยาภาษา 

จิตวิทยา ด้านการรับรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ อุดมการณ์ ค่านิยม ความ
เชื่อ บุคลิกภาพ อัตลักษณ์ ลักษณะการ ความต้องการ และแรงจูงใจ 
สังคมวิทยาด้านอ านาจ องค์การ กลุ่ม บทบาท ปทัสฐานทางสังคม การ
กล่อมเกลาทางสังคม และมานุษยวิทยากายภาพ และมานุษยวิทยาภาษา 
พร้อมทั้งศึกษาจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 

2558408 สันติศึกษาเพื่อการปกครองท้องถิ่น    
      ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและ
การไกล่เกลี่ยการอ านวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์
และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติทักษะและกลไกในการ
บริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้าง
สมานฉันท์ โดยพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งให้บังเกิด
เป็นประโยชน์สูงสุด 

2552720 สันติศึกษาเพื่อการปกครองท้องถิ่น 
   ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและ
การไกล่เกลี่ยการอ านวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์
และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติทักษะและกลไกในการ
บริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้าง
สมานฉันท์ โดยพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งให้บังเกิด
เป็นประโยชน์สูงสุดในการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 2551224 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และ
วิวัฒนาการทางสังคมไทย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง
กับเศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
ก าเนิดประชาธิปไตยการเมืองการปกครองท้องถิ่น ประชาสังคม การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึง
การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและมีผลการบริหารงาน

เพ่ิมเติมส าหรับผู้
ไม่มีวุฒิรัฐ

ประศาสนศาสตร์
หรือรัฐศาสตร์ 
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ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะ
เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์ เน็ต ความรู้ เบื้ องต้นในการใช้ โปรแกรมประยุกต์ ในการ
บริหารงาน ฝึกปฏิบัติทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
 

4121125 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการพิมพ์เอกสาร รายงาน การน าเสนอผลงาน        
การสืบค้นข้อมูลส าหรับการวิจัยจากอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สถิติส าหรับการวิจัยและการบริหารงาน 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา        
   ทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ  
เน้นการอ่านและสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทาง
วิชาการ จากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ   

1551123 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                
   ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
การปกครองท้องถิ่น เน้นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือการปฏิบัติงาน 

ปรับชื่อรายวิชา
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ค 

 
  (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
  (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
  (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
  (4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวล
ความรู้ 

      (5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวล 
ความรู้ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
       (6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

       (7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

................................ 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็น
กรอบในการด าเนินการจัดการวิจัย และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๘ และ
สอดคล้องกับระบบบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒)   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ ค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้

หรือ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

   มหาวิทยาลัย    หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   สภามหาวิทยาลัย  หมายความว่า    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   อธิการบดี    หมายความว่า    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   บัณฑิตศึกษา   หมายความว่า   การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
ทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ หรือในรูปแบบอ่ืน 
   นักศึกษา    หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขา ให้ใช้หลักสูตรที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และให้ท าเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบัติงานที่ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ในด้านการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และวิชาชีพ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะ
ขออนุมัติหลักสูตรและ การจัดการศึกษาพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้ 

ข้อ ๖ ก าหนดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อ ๘ อัตราค่าลงทะเบียนการศึกษา ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการ
ก าหนดอัตราและการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ ๒ 

การบริหารจัดการ 
 

ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
          (๑)  อธิการบดี     เป็นประธาน 
          (๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นรองประธาน 
         (๓)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นรองประธาน  
          (๔)  คณบดีทุกคณะ    เป็นกรรมการ   
          (๕)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เป็นกรรมการ 
          (๖)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการ       
          (๗)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวนไม่เกิน ๔ คน   
                                                                                      เป็นกรรมการ 

           (๘)  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    เป็นกรรมการและ 
                                                                                                เลขานกุาร  
            (๙)  หัวหน้างานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและ 
                                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ข้อ ๑๐ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้ 
  ข้อ ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
   (๑) ก ากับดูแลและส่งเสริมการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    (๒)  เสนอแนะแนวทางการจัดบัณฑิตศึกษา การเปิดสอนและการยุบเลิกสาขาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและท าหน้าที่น าเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสภาวิชาการเห็นชอบแล้วต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   (๓)  ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และอนุมัติแผนบริหารงบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    (๔)  ก ากับดูแลและให้ความเห็นชอบและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้บัณฑิต
ที่มีคุณภาพ 
    (๕)  อนุมัติผลการศึกษา ส าหรับศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
     (๖)  พิจารณาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 
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    (๗)  พิจารณาท าความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในกรณีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการลงทะเบียนเรียนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    (๘)  ด าเนินการอย่างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ความจ าเป็น หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  แต่ละสาขาที่เปิดสอน  เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีจ านวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขามี
หน้าที่ดังนี้ 

(๑) จัดท าและเสนอโครงการหรือแผนปฏิบัติงานการเปิดสอนในสาขาตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
   (๒)  ด าเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ได้รับ 
มอบหมาย 

(๓)  เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัว           
นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
  (๔)  จัดท าแผนงาน  งบประมาณ  โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาประจ าสาขา 
   (๕)  ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในสาขานั้น 
  (๖)  ติดตามประเมินผล รายงานผล การใช้หลักสูตรรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี             
ผลการด าเนินงานของสาขา 
  (๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ  มอบหมาย 
  ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี  และ           
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้   

ข้อ ๑๕ ให้มีส านักงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ในสถาบันวิจัยและพัฒนา                    
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการบัณฑิตศึกษา  โดยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
        (๑)  เสนอแนะนโยบายการจัดบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                    (๒)  ให้บริการเครื่องมือการวิจัยและเอกสารวิทยานิพนธ์  ส าหรับสาขาท่ีเปิด
สอน 

                    (๓)  จัดประชุมวิชาการให้นักศึกษาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ผลงาน
ของนักศึกษาในวารสารวิชาการ 
                              (๔)  จัดท าเอกสารระเบียบการรับสมัครและการเปิดรับนักศึกษา 

                   (๕)  จัดท าปฏิทินการศึกษาประจ าปี 
                    (๖)  ประสานงานภายในเพ่ือบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                  (๗)  ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ และประสานงาน
เกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอน 
        (๘)  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  และปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน   
        (๙)  การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
        (๑๐)  อ่ืนๆ ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย 
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หมวดที่ ๓ 
สถานภาพนักศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีสภาพเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้ช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว มีความประสงค์จะเพ่ิม หรือถอน รายวิชา
เรียน ให้ท าได้ โดยท าค าร้องพร้อมความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุญาต  

การขอถอนรายวิชาตามวรรคต้น ให้ด าเนินการก่อนวันก าหนดสอบปลายภาคของภาค
เรียนนั้นไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาที่ขอถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดิภาคเรียน 
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นให้เต็มจ านวน 

แนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิม ขอถอนรายวิชา และขอ
เปลี่ยนแปลงรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๘ ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคน มีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา  ซึ่ง
นักศึกษาจะขอค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา การจัดแผนการเรียน  การ
ลงทะเบียน ด้านการด ารงตนตามกรอบประเพณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ด้านอื่นๆ ทั่วๆ ไปได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๑๙ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรส าหรับหลักสูตรนั้นแล้ว 
    (๒) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว 

   (๓) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดบัณฑิตศึกษา 
    (๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสียไม่
เหมาะสม หรือกระท าความผิดร้ายแรงอ่ืนๆ  
   (๕) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อ ๒๐ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจท าค าร้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือขอลาพักการศึกษา โดยขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้เป็นการ
ชั่วคราว  ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้  

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาชั่วคราวได้ครั้งละหนึ่งภาค
เรียน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยที่นักศึกษาได้รับยกเว้นไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียน
รายวิชา แต่ต้องช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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การขออนุญาตพักการศึกษาที่จะได้รับสิทธิ์ตามข้อบังคับนี้ จะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ขอพักการเรียน   

ข้อ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือโดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ได้ 
 

หมวดที่ ๔ 
แผนการเรียน และมาตรการเชิงคุณภาพ 

ข้อ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียน ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรในแผน ก หรือแผน ข ส าหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ ๑ หรือแบบ ๒ 
ส าหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาน าหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้ว  จากสาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาเทียบโอนหรือ
ยกเว้น การเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ได้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   

ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาแล้วสองภาค
เรียน หรือได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วสิบสองหน่วยกิตขึ้นไป มีสิทธิ์
เสนอชื่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ข้อ ๒๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา                  พ.ศ.๒๕๔๘  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๒๖ การควบคุมวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

    (๑) ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาที่เปิดสอนคัดเลือกอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการก าหนดชื่อเรื่อง เค้าโครง และข้ันตอนการท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    (๒) ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามข้อ (๑) กับอาจารย์ประจ าวิชา
จ านวนหนึ่งคน ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอ            
ในการนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่เกินสองคนร่วมเป็น
กรรมการ โดยมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๒๗ ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องทดสอบให้ผ่าน
มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล หาก
ไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและต้องสอบ
ผ่าน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘ ให้นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีจ่ะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ยื่นค าร้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด 
๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๒๙  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

 ๒๙.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ๒๙.๑.๑  สอบผ่านรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร 
  ๒๙.๑.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  

๓.๐๐ 
 ๒๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๙.๒.๑  สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ และการใช้

คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๙.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอ

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding)   

  ๒๙.๒.๓  แผน ก แบบ ก ๒  ศึกษารายวิชาที่ครบตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์  
จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
(Proceeding)   

๒๙.๒.๔  แผน ข  ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐ สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลผลความรอบรู้ 
(Comprehensive  Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าสาขาวิชานั้น 
   ๒๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๒๙.๓.๑  สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ และการใช้
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

   ๒๙.๓.๒  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)   
   ๒๙.๓.๓  แบบ ๑ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
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วารสาร วิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   ๒๙.๓.๔  แบบ ๒  ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ
สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ข้อ ๓๐  นักศึกษาท่ีจ าเป็นต้องใช้เวลาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตรอาจขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเรียนออกไปได้ ไม่เกินหนึ่งปี 

ข้อ ๓๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

( ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

........................................................ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ ๒  บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ
ที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๓  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
มหาวิทยาลัย  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  สภามหาวิทยาลัย  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
  อธิการบดี    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นักศึกษา     หมายความว่า  นักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  หมายความว่า  งานทะเบียนและประมวลผล  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  หมายความว่า  ค่าระดับคะแนนที่ค านวณได้จากการน าผลรวม
ของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรก าหนด กับค่าระดับ
คะแนนทีไ่ด้รับจากการประเมินผลการเรียนส าหรับรายวิชานั้นๆ เป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็นค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๕ ให้มกีารประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ส าหรับทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย     
เว้นแต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้ร่วมฟังโดยไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว 
  ข้อ ๖ การประเมินผลการศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนรายวิชาของนักศึกษา ก าหนด
ดังต่อไปนี้  

   ๖.๑. การประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบค่าระดับคะแนน ใช้ส าหรับการ
ประเมิน ผลการเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามท่ีหลักสูตรก าหนด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 



 

63 

 

๖.๑.๑ การแบ่งค่าระดับคะแนนให้แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ 
 
ระดับคะแนน ผลการประเมิน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม ๔.๐ 
  B+ ดีมาก ๓.๕ 
B ดี ๓.๐ 

  C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 
C พอใช้ ๒.๐ 

  D+ อ่อน ๑.๕ 
D อ่อนมาก ๑.๐ 
E ตก ๐.๐ 

   
๖.๑.๒ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชา 

สัมพันธ์ ต้องไม่ต่ ากว่า C และไม่ต่ ากว่า B ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
๖.๑.๓ นักศึกษาที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  

๖.๑.๒  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๖.๑.๔ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ าตาม 

กรณีในข้อ ๖.๑.๓ ให้น าหน่วยกิตและผลการเรียนเฉพาะครั้งหลังสุดมาค านวณค่าเฉลี่ย และเพ่ือการจบ
การศึกษาตามหลักสูตร     
    ๖.๒ การประเมินโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน ใช้ส าหรับ
ประเมินผลความสัมฤทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๖.๒.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเสริม และ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ก าหนดดังนี้  
 

สัญลักษณ์ ผลการประเมิน ค าอธิบายความหมาย 
   PD ผ่านดีเยี่ยม PD ( Pass with Distinction ) 

P ผ่าน P  ( Pass ) 
F ไม่ผ่าน F ( Fail ) 

 
๖.๒.๒ การประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการประเมิน 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระทั้ง
ฉบับ ก าหนดดังนี้ 
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ผลการประเมิน ความหมาย 
ดีเยี่ยม Excellent 
ดี Good 
ผ่าน Pass 
ผ่าน    (ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน) Satisfactory 
ไม่ผ่าน(ใช้ในกรณีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน) Unsatisfactory 
ไม่ผ่าน Fail 

  ข้อ ๗ สัญลักษณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในระบบทะเบียนและประเมินผล มีดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ค าเต็ม ความหมาย 
  Au Audit ลงทะเบียนร่วมฟัง ไม่นับหน่วยกิต 
W Withdrawn ได้รับอนุมัติให้ถอนการลงทะเบียนแล้ว  

  
ข้อ ๘ ในการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน หากปรากฏกรณีท่ีนักศึกษายังท างาน

ไม่เสร็จหรือผลงานยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบ หากผู้สอนหรือผู้ประเมินพิจารณาเห็นสมควรให้รอการ
ประเมินผลไว้ก่อน ให้ใช้สัญลักษณ์ “I” แทนค่าระดับคะแนน กรณีนี้นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินอีก
ครัง้ภายในภาคเรียนถัดไปเพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เป็นค่าระดับคะแนน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วถือ
ว่าผลการประเมินวิชานั้นมีค่าระดับ “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติที่
หลักสูตรก าหนด ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๙.๑ ให้ท าการทดสอบวัดความรู้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
   ๙.๒ ให้ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
   ๙.๓ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเรียนเสริมในกรณีที่ปรากฏว่าวิชาที่ก าหนดให้เรียน
เสริมนั้นอยู่ในสาขาวิชา หรือเป็นวิชาเอก ที่นักศึกษาเข้าศึกษา หรือมีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรอง ว่าผ่านการสอบได้ในวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริมนั้น 
  ข้อ  ๑๐ การจัดสอบเพ่ือการประเมินผลการศึกษา ในกรณีต่าง ๆ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   ๑๐.๑ การสอบรายวิชา เป็นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิก โดย
ถูกต้องตามระเบียบ 

   ให้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอบและรายงานผลการสอบตามแบบรายงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้
ส านักงานงานประสานบัณฑิตศึกษาแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวล ผลด าเนินการต่อไป 

   ๑๐.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) ส าหรับ
นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะด้านและวิชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสอบ
ข้อเขยีนและอาจมีการสอบปากเปล่าด้วยก็ได้ ส่วนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะเป็นการสอบเพื่อ
ประเมินว่านักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบปีการศึกษาละไม่
เกิน ๓ ครั้ง  
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   นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า  ๒  ภาคเรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด ส าหรับนักศึกษาตาม
หลักสูตร  ดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่าน ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มาแล้วด้วย 

   ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย  
จัดท าประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
    ๑๐.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่า เพ่ือทดสอบความรู้และ
ความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
            ๑๐.๓.๑ การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย
อย่างน้อย 1 คน 
             ๑๐.๓.๒ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือมติกรรมการ
จ านวนสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดส าหรับปริญญามหาบัณฑิต และสี่ในห้าส าหรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  
    ๑๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียน
และการสอบปากเปล่าวิชาเฉพาะด้านและวิชาสัมพันธ์ เพ่ือประเมินความสามารถในการวิจัยโดยอิสระของ
นักศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนที่จะให้มีสิทธิ์เสนอการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาท่ีมี
สิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ จะต้องเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์
สอบแก้ตัวในภาคเรียนถัดไปได้อีก ๒ ครั้ง 

ข้อ ๑๑ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในข้อ ๑๐ ให้ด าเนินการโดย มีคณะกรรมการสอบวัดเฉพาะกรณี ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชานั้นๆ   

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ท าการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ แล้วผลการประเมินมีค่าต่ ากว่าระดับ P จะขอสอบซ้ าใหม่ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ส่วนการสอบ
ภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล ให้สอบได้ไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง   

ข้อ ๑๓  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

 ๑๓.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ๑๓.๑.๑  สอบผ่านรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร 
  ๑๓.๑.๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  

๓.๐๐   
 ๑๓.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑  สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ และการใช้

คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๓.๒.๒  แผน ก แบบ ก๑  สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอ

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ       
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ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding)   

  ๑๓.๒.๓  แผน ก แบบ  ก ๒  ศึกษารายวิชาที่ครบตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตร  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์ 
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
(Proceeding)   

๑๓.๒.๔  แผน ข  ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลผลความรอบรู้ 
(Comprehensive  Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่า สาขาวิชานั้น 
   ๑๓.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๑๓.๓.๑   สอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ และการใช้
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

   ๑๓.๓.๒  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)   
   ๑๓.๓.๓  แบบ  ๑  สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  ๑๓.๓.๔  แบบ ๒  ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ที่เกิดปัญหาขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

( ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
........................................................ 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ 
โอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการ 

ยกเว้นการเรียนรายวิชาซ่ึงได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ในระดับ
ที่ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรบัณฑิต  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น  ที่ใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
   “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
ของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การยกเว้นการเรียนรายวิชา”  หมายความว่า  การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้อง
เรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยมาใช้แทน  ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วย
กิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่าย
เทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
  ข้อ  ๔  ผลการเรียนรายวิชา  ที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน  ๘  ปี  นับจากวันส าเร็จการศึกษา  หรือภาค
เรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน  หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น  
แล้วแต่กรณีจนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน  มีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ปี  ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นนั้น  ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่
ผ่านเกณฑ์มาใช้เทียบโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
  ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท   
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือปริญญาเอก  แล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย  และพ้นสภาพ
นักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 

(๒) เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม 
โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย  เป็น
นักศึกษาภาคปกติ 

(๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ 

(๔) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ 

ข้อ  ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย 
(๒) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
(๓) การโอนผลการเรียนตามข้อ  ๕(๑) และ (๒)  ให้โอนทั้งหมดทุกรายวิชา 

ที่เคยศึกษามา  โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
(๔) การโอนผลการเรียนตามข้อ  ๕(๓) และ (๔)  ให้โอนได้ไม่เกินร้อยละ   

๔๐ ของหน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
(๕) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนดในข้อ ๔ ของระเบียบนี้ 
 

ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๓) เป็นนักศึกษาท่ีผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตาม 

หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
(๔) เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษา  จากการศึกษาโดยระบบอ่ืนผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม  (๓)  

และ (๔)  ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท  
และต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในกรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก 
  ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ 
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ต่ ากว่า B   
(๒) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียน 

รายวิชาให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย  ที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน 

(๓) จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งใน 
สามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(๔) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ให้บันทึกไว้ในระเบียบ 
การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  “P”  ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ  ๙  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้อง 
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรียน  หรือยกเว้น 
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาภาคปกติ  ให้นับผลการเรียนจ านวน  ๑๕  หน่วยกิต  เป็น 
หนึ่งภาคเรียนและถ้าเศษเหลือเกิน  ๗  หน่วยกิตให้นับเป็นหนึ่งภาคเรียน 

(๒) ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้นับ 
ผลการเรียนจ านวน  ๑๒  หนว่ยกิต  เป็นหนึ่งภาคเรียน  และถ้านับเศษเหลือเกิน  ๖  หน่วยกิตให้นับเป็น
หนึ่งภาคเรียน 

(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ  ๕(๑)  ให้นับเฉพาะ 
ภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน  ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ  ๕(๒), (๓)  และ (๔)  ให้นับ
จ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ  ๑๑  การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องช าระ 
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธ  การบดีแต่งตั้ง  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการ 
โอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ  ๑๓  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจ 
ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอัน
สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

( ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้   
................................................. 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่  1/2550  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2550  จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้  
ฉบับลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2543  และให้ใช้แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. การสอบประมวลความรู้  หมายถึง  การสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ 
ของนักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก (2)  ต้องสอบผ่าน  โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 
 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  4 คน   
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย  2 คน  คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาเป็นผู้น าเสนอรายชื่อ
กรรมการสอบประมวลความรู้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาความเหมาะสม  แล้วน าเสนอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอสอบประมวลความรู้ได้  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนครบถ้วนตามหลักสูตร
แล้ว  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 
 การประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้สัญลักษณ์ PD  หมายถึง  สอบผ่านดีเยี่ยม P หมายถึง  สอบ
ผ่าน หรือ F หมายถึง สอบไม่ผ่าน 
 นักศึกษาตามข้อ  1.3 สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน  สามารถขอสอบได้อีก 2 ครั้ง  นักศึกษาที่
สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3  แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

2. การสอบประมวลความรู้ส าหรับหลักสูตรแต่ละสาขาให้คณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนดระเบียบเนื้อหาสาระของหมวดวิชาสัมพันธ์  และหมวดวิชาเฉพาะด้าน
เพ่ือการสอบ 

3. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้  
นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ  60 ขึ้นไป  ถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน, นักศึกษาได้
คะแนนแตล่ะหมวดวิชา ร้อยละ 50 – 59  ต้องสอบปากเปล่าผ่านจึงถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน,  
นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชาต่ ากว่า ร้อยละ  50 ต้องสอบหมวดวิชานั้นใหม่ 
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4. การให้ระดับประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ได้คะแนนร้อยละ  70 ขึ้นไป  
   ทั้งสองหมวดวิชาถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยม  ได้ระดับการประเมิน  PD 
    ในกรณีที่นักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ผ่าน และสอบปากเปล่าผ่าน ถือ
ว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน ได้ระดับการประเมิน P                           

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
………………………………….. 

           เพ่ือให้การด าเนินการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและบังเกิดผลดีต่อการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบ
ประมวลความรู้ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2552 จึงก าหนดแนวปฏิบัติใน
การสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.  การสอบประมวลความรู้ หมายถึง การสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า                    
โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวล 
ความรู้ภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  4 คน   
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย  2 คน  โดยคณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาเป็นผู้น าเสนอ
รายชื่อกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  แล้ว
น าเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

1.3 นักศึกษาท่ีจะขอสอบประมวลความรู้ได้  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน 
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตร  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 

1.4 การประเมินผลสอบประมวลความรู้ ให้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้  PD   
หมายถึง  สอบผ่านดีเยี่ยม  P  หมายถึง  สอบผ่าน  หรือ  F  หมายถึง  สอบไม่ผ่าน 

1.5 นักศึกษาตามข้อ  1.3 สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน  สามารถยื่นค า 
ขอสอบได้อีก 2 ครั้ง  หากนักศึกษาสอบครั้งที่ 3 แล้ว ไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  2.  การสอบประมวลความรู้ส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  นักศึกษาต้องสอบภาควิชาต่อไปนี้ 

1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
เนื้อหาสาระที่ต้องสอบเกี่ยวกับพื้นฐานในการศึกษาและการวิจัยใน 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ าแนกเนื้อหาเป็น  3 กลุ่ม  ได้แก่ 

กลุ่มท่ี  1  พื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีในการปกครองท้องถิ่น 
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กลุ่มท่ี  2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาหรือวิธีปฏิบัติทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

กลุ่มท่ี  3  ความรู้ความสามารถและทักษะในการปกครองท้องถิ่น 
  3.  เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ 
 นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา  ร้อยละ  60 ขึ้นไป  ถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน 
 นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชา  ร้อยละ 50 – 59  ต้องสอบปากเปล่าผ่านจึงถือว่าสอบ
ประมวลความรู้ผ่าน 
 นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชาต่ ากว่า  ร้อยละ  50 ต้องสอบหมวดวิชานั้นใหม่ 
  4.  การประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1.1 ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ได้คะแนนร้อยละ  70 ขึ้นไป  ทั้ง 
สองหมวดวิชาถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยม  ได้ระดับการประเมิน  PD 

1.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ผ่าน  และสอบ 
ปากเปล่าผ่าน  ถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน  ร้อยละ  50 – 69  ได้ระดับการประเมิน  P 

1.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ผ่าน และสอบปาก 
เปล่าได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  50  ถือว่าสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน  ได้รับการประเมิน F               
  

ทั้งนี้   ตั้งแต่ปีการศึกษา   2551   เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   20   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552 

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ) 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๑๑๗๔ /๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 

............................. 
  เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น   ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ         อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 
  ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ:    Master of Public Administration Program in Public Administration 
 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย):    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Master of Public Administration (Public Administration)   

  ชื่อย่อ (อังกฤษ):    M.P.A. (Public Administration) 
 
รายช่ือคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร 

๑. ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๒. รศ.ดร.วัลลภ รฐัฉัตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. ดร.สนั่น กัลปา  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๔. ดร.รัตนาภรณ์  สืบสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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๕. นายดนัย ยอดนิล   ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร  
     ผู้ใช้บัณฑิต 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที ่ ๑๑๗๕/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการปกครองครองท้องถิ่น 

............................. 
  เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น   ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ         อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 
  ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ:    Master of Public Administration Program in Public Administration 
 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย):    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Master of Public Administration (Public Administration)   

  ชื่อย่อ (อังกฤษ):    M.P.A. (Public Administration) 
 
รายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

๑. ดร.พรศักดิ์ จีวะสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
๒. ดร.รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
๓. พ.ต.ท. ดร.ประสงค์ ศิริโภคา   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
๔. ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
๕. ดร.วันชัย เมฆจันทึก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
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๖. ดร.วาสนา เจริญสอน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
๗. ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
     (บุคคลภายนอก) 
๘. ดร.พิษณุ บุญนิยม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
๙. ดร.ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๐. ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๑. อ.บุญญาบารมี สว่างวงศ์  เลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๒. อ.เสริมศักดิ์ รูปต่ า  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๓. อ.ตรรกพร สุขเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ดร.พิษณุ บุญนิยม   
1. ภาระงานสอน 
    รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 2551101  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
 2551303  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
2. งานวิจัยทางวิชาการ 
    2.1 งานวิจัย 
พิษณุ บุญนิยม. (2555). บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบล จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2555. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (สกอ.).  
  (70%)   
พิษณุ บุญนิยม. (2555). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก  
  ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2555. ก าแพงเพชร:  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร). (70%) 
     2.2 บทความวิจัย 
พิษณุ บุญนิยม. (2556). บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบล จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2555. ในวารสารบัณฑิตปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย.    
พิษณุ บุญนิยม. (2556). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก  
  ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2555. ในวารสารสถาบันวิจัย 
  และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
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ดร.ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ 
1. ภาระงานสอน 
    รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 2551308  ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม่    3(3-0-6) 
 2552318  ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
2. ผลงานทางวิชาการ 
    2.1 หนังสือ ต ารา 
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์. (2555). คู่มือระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. ปทุมธานี: ศูนย์วิจัยพัฒนาและ 
  ฝึกอบรม แอโรฟลูอิด จ ากัด.   
    2.2 งานวิจัย  
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์. (2554). รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: จังหวัด อุทัยธานี  
  ชัยนาท และนครสวรรค์ พ.ศ. 2554. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (50%) 
  ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์. (2555). การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง พ.ศ. 2555. ปทุมธานี: ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม  
  แอโรฟลูอิด จ ากัด และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี. (100%) 
  ในวารสาร EAU HERITAGE มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 
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ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด 
1. ภาระงานสอน 
   รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 2551304  แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า    3(2-2-5) 
 2552706  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
2. ผลงานทางวิชาการ 
    2.1 งานวิจัย 
กล้าณรงค์ สุทธิรอด. (2554). ภาวะผู้น าในการบริหารงานสหภาพแรงงานในเขตภาคกลาง พ.ศ. 2554. 
  ทุนวิจัยบริษัท N.K. ไม้งามคอนสตัคชั่น จ ากัด และบริษัท T.V. โซลูชั่น จ ากัด. (100%) 
     2.2 บทความวิจัย 
กล้าณรงค์ สุทธิรอด. (2555). ภาวะผู้น าในการบริหารงานสหภาพแรงงานในเขตภาคกลาง พ.ศ. 2554. 
  ทุนวิจัยบริษัท N.K. ไม้งามคอนสตัคชั่น จ ากัด และบริษัท T.V. โซลูชั่น จ ากัด. 
  ในวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี       
1. ภาระงานสอน 
   รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 2552317  การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
 2552720  สันติศึกษาเพ่ือการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
2. ผลงานทางวิชาการ 
    2.1 งานวิจัย 
ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ 
  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร.  
  (ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). (50%)  
    2.2 บทความวิจัย 
ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ 
  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. ในวารสารพิกุล 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ดร.รัตนาภรณ์ สืบสุข       
1. ภาระงานสอน 
   รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 2551309  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
 2552312  การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่    3(3-0-6) 
2. ผลงานทางวิชาการ 
          2.1 งานวิจัย 
รัตนาภรณ์ สืบสุข. (2554). ผลของวัฒนธรรมองค์การต่อความผูกพันของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
  ภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ. 2554. การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัย 
  ปทุมธานี. (100%) 
รัตนาภรณ์ สืบสุข. (2555). การจัดการทหารกองหนุนเพ่ือความมั่งคงแห่งชาติของกองทัพภาคท่ี 4 พ.ศ. 
  2555. ทุนวิจัยกองทัพภาคท่ี 4 (สัดส่วน 100%) 
 2.2 บทความทางวิชาการ  
รัตนาภรณ์ สืบสุข. (2555). กระแสวัฒนธรรมต่างชาติและการเตรียมรับการศึกษามุ่งหน้าสู่ประชาคม 
  อาเซียน พ.ศ. 2555. ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
รัตนาภรณ์ สืบสุข. (2556). บทบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางและ 
  ภาคตะวันออกตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ พ.ศ. 2556. ในวารสาร 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
รัตนาภรณ์ สืบสุข. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อผู้โดยสารของพนักงานขับแท็กซี่ของ 
  ประเทศไทย พ.ศ. 2556. ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
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