หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คํานํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มคอ. 2 ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช 2554 ที่ได้มี
การปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติปี พุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อ บั งคั บของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และเป้าหมายของ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในอันที่จะผลิตนักศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้และความ
ชํานาญด้านการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ โดยกําหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น ได้เพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมคือกลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ซึ่งไม่มีสหกิจศึกษา จึงปรับเปลี่ยนให้โอกาสในทางเลือกแก่ผู้เรียนว่าจะเลือกแบบฝึกงานหรือแบบสหกิจ โดย
หลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพ
ที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต อาทิ กลุ่มสถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงาน
ของรัฐ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่สําคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพ
หลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนําหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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รายละเอียดของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ ( อังกฤษ ) : B.P.A.
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554.
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556
8. แนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
ผู้จบสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพทั้งในองค์การระหว่างประเทศ
องค์การรัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การธุรกิจเอกชน และองค์การอิสระในหลายตําแหน่งงาน ดังนี้
(1) ปลัดอําเภอ
(2) ข้าราชการในกระทรวง และกรม กองต่าง ๆ
(3) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(4) ข้าราชการตํารวจ
(5) ตุลาการศาลปกครอง
(6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(8) เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
(9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
(10) ทําธุรกิจส่วนตัว
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตร
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9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2547

น.บ.

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีประทุม

2525

อาจารย์

ศศ.ม.

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

นายวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
362990008183

อาจารย์

กศ.บ.
ศศ.ม.

คณิตศาสตร์ศกึ ษา
รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

ศศ.ป.

รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2547

นางสาวธวชินี แสงขรรค์ชัย

อาจารย์

ศศ.ม.

พัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

ศศ.บ.

พัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

ร.บ.

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์
3120101535027
นางปรียานุช พรหมภาสิต
3660500010411

3629900005383
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

อาจารย์

3580200149750

9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนย์แม่สอด

สาชาวิชา

สถาบันที่จบ

ปีที่จบ
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาววนัสนันท์ ศิริรัตน์
363980089003

อาจารย์

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

2547

น.ศ.

การจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

2539

นายอดิเรก ฟั่นเขียว
3630400026987

อาจารย์

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่
3630600330434

อาจารย์

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2550

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา
5840200037475

อาจารย์

M.A.

Public Administration

2543

พธ.บ.

ภาษาอังกฤษ

University of Madras, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2540

นายจําเนียรน้อย สิงหะรักษ์

อาจารย์

ศศ.ม

พุทธศาสน์

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

2551

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์การปกครอง

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

2545

36205 00001561

ปีที่จบ
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรศูนย์แม่สอด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(1) การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10(พ.ศ.
2550-2554) บทที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง
ของประเทศที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลยั่งยืน จะต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุน
ของประเทศที่ มี อ ยู่ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทุ น ทางสั ง คม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้มีมากขึ้นและเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็น
พื้นฐานหลักโดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องด้วยคน เป็นทรัพยากรที่สําคัญเป็นอันดับต้น ๆ ใน
การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของชาติในแต่ละมิติให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได้ทําการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์การภาครัฐให้สอดกับสภาวะความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
(2) นโยบายการปฏิรูประบบราชการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการปฏิรูประบบราชการส่งผล
ให้ภาครัฐต้องการคนที่เข้าใจกระบวนการทํางานของรัฐอย่างแท้จริง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจะคํานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ซึ่งมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยความหลากหลายนี้เอง ก่อให้เกิดความแตกต่าง
ในเรื่องของความต้องการในการผลิตบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรมีความจําเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในเชิงรุกให้มีคุณภาพและฐานมาตร เพื่อการ
ผลิตบุคคลากร ด้านการบริหารและจัดการภาครัฐให้มีศกั ยภาพ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
อันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องการนักบริหารมืออาชีพที่สามารถทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ครอบคลุมถึงความเข้มแข็งด้านการบริหารและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจําเป็นต้อง
มีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารปกครอง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้น
เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิน่ ให้มีความรู้ดา้ นการบริหารและจัดการภาครัฐ เ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมี
ดังต่อไปนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) วิชากฎหมายอาญา 1 กฎหมายอาญา 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2 และกฎหมายลักษณะพยาน สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตใช้สอบเข้ารับราชการตํารวจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอืน่ ต้องมาเรียน
วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับทุกคณะ
รวมทั้งรายวิชาอื่น ๆ ที่จัดเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น ทีร่ ับผิดชอบรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเรียน และจะต้องมีการ
ประสานงานกับคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่นที่มีนักศึกษามาเรียนรายวิชาของหลักสูตรนี้ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรมุ่งสร้างนักบริหารจัดการภาครัฐเชิงบูรณาการ
ที่ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ต ามแนวการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
1.2 ความสําคัญ

7

โดยที่ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ( Globalization) ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น พลั ง พลวั ต ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวิถีชีวิตโดยรวมของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ในระบบสังคมไทยเพิ่มมาก
ขึ้น จําเป็นที่จะต้องมีกลไกเครื่องมือและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าว เพื่อสังเคราะห์วิธีการในการแก้ไขเยียวยาสังคมไทยให้ดํารงอยู่และพัฒนาไปในโลกาภิวัตน์ได้
อย่างยั่งยืน
เพื่อรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การบริหารจัดและการภาครัฐนับเป็นกลไกสําคัญ
อย่างยิ่ง ในการพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทาง ซึ่งภาครัฐต้องอาศัยจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารและจัดการภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้กิจการของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เล็งเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี ศั ก ยภาพที่ จ ะไปเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามแนวทางดั ง กล่ า ว จึ ง
เห็นสมควรให้เปิดการเรียนการสอนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ ที่มีศักยภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีบทบาทในการนํา
ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนให้ก้าวหน้าให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาน ถึงพร้อมด้วยความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ มีความเสียสละ คํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์แห่งตน พร้อมทั้งนําความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติไปประกอบอาชีพโดยมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน
1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพเพียงพอพัฒนาตนเองหรือจะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นไปทั้งภายในและต่างประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ให้มี
มาตรฐานไมต่ํากว่าที่
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)
กําหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ หลักฐาน
กําลังคนในภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการ
หลักสูตร
จัดการภาครัฐทั้งนักวิชาการและผู้ปฏิบัติการ
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
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ยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรสายผู้สอน
ให้มีคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน

3. มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และ ตัวบ่งชี้
1. จํานวนไม่น้อยกว่า 2
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐประศาสน
ครั้งต่อ/ปีการศึกษา
ศาสตร์
2. อาจารย์ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร หลักฐาน
1. เอกสารแสดงผลการ
ในรูปแบบต่าง ๆ
ดําเนินงาน
3. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
เทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้
1. สํารวจความต้องการของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน
- ความพึงพอใจของ
2. การติดตามผลการนําหลักสูตรไปใช้
นักศึกษาที่มีตอ่ หลักสูตร
- ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
หลักฐาน
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง
ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อกําหนดต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ค.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
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ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคฤดูร้อน

เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ค)
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาไม่มีความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2.3.2 นักศึกษามักเข้าใจผิดคิดไปว่า รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมาย
2.3.3 ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ
2.3.4 ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสารเทศ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1. กําหนดให้นักศึกษาลงเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ในภาค
เรียนที่ 1 ของปีการศึกษาแรก เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์
2.4.2. กําหนดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม
ในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
80
80
80 80 80
80
80 80 80
80 80 80
80 80
80
160 240 320 320
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จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

80

80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย:บาท
รายละเอียดรายรับ

2554
2555
ค่าบํารุงการศึกษา
80,000 160,000
ค่าลงทะเบียน
336,000 672,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,020,000 1,056,000
รวมรายรับ
1,436,000 1,888,000

ปีงบประมาณ
2556
2557
240,000 320,000
1,008,000 1,344,000
1,092,000 1,128,000
2,340,000 2,792,000

2558
320,000
1,344 ,000
1,164,000
2,828,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1,020,000 1,056,000 1,092,000 1,128,000 1,164,000
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
201,000 403,200 604,800 806,400 806,400
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
80,000 160,000 240,000 320,000 320,000
มหาวิทยาลัย
(รวม ก)
1,301,000 1,619,200 1,936,800 2,254,400 2,290,400
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
50,000 100,000 150,000 200,000 200,000
(รวม ข)
50,000 100,000 150,000 200,000 200,000
รวม (ก) + (ข)
1,351,000 1,719,200 2,086,800 2,454,400 2,490,400
จํานวนนักศึกษา
80
160
240
320
320
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 11,000 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
 แบบอื่น ๆ(ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี และความเห็นของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ภาคผนวก ค.)
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชา
เลือกเสรี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
2. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน
69
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
3. วิชาปฏิบัติการและฝึึกประสบการณ์์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 2 หน่วยกิต
3.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 5 หน่วยกิต
3.2 สหกิจศึกษา
3.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต
3.2.2 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3. รายวิชา
(1) รหัสรายวิชา การกําหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระกอบ
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จําแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับก่อนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
หมวดวิชาหรือหมู่วิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา
ตําแหน่งที่ 1-3
ตําแหน่งที่ 4
ตําแหน่งที่ 5
ตําแหน่งที่ 6 และ 7

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุม่ วิชาและสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
กลุม่ วิชา
ลําดับรายวิชา

ตัวเลขตําแหน่งที่ 1-3 แทนกลุ่มวิชา
255 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตัวเลขตําแหน่งที่ 4 กําหนดตัวเลขแทนปีที่ควรศึกษา
ปีที่ควรศึกษา หมายถึง การกําหนดชั้นปีที่ควรศึกษา จะกําหนดตัวเลข 1 - 4 ในตัวเลข
ตําแหน่งที่ 4 แทนความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลข 1 แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 1
ตัวเลข 2 แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 2
ตัวเลข 3 แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 3
ตัวเลข 4 แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 4

ตัวเลขตําแหน่งที่ 5 กําหนดตัวเลขแทนกลุ่มวิชา
1
หมายถึง เนื้อวิชาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2
หมายถึง เนื้อหาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
หมายถึง เนื้อหาวิชางบประมาณและการคลัง
4
หมายถึง เนื้อหาวิชาองค์การและการจัดการ
5
หมายถึง เนื้อหาวิชาการบริหารการพัฒนา
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6
7

หมายถึง เนื้อหาวิชาปฏิบัติการ
หมายถึง เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวเลขตําแหน่งที่ 6 และ 7 เป็นกลุ่มตัวเลขที่แสดงลําดับที่ของรายวิชาในแต่ละกลุม่ วิชา ซึ่ง
สามารถกําหนดได้ถึง 99 รายวิชา จาก 01 – 99
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
X
1

ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่

1
2
3
4

คือ
คือ
คือ
คือ

(X - X - X )
2 3 4

จํานวนหน่วยกิต
จํานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี
จํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
จํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

(2) ชื่อรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร บังคับเรืยน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีกไม่เกิน
6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
1551001

รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
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1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

1541001

ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Information Receptive Skills

3(3-0-6)

1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

Communication for Specific Purpose
1541003

ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
Language and Local Communication

3(3-0-6)

1561001

การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Oral-Aural Communication in Japanese Language

3(3-0-6)

1571001

การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Oral-Aural Communication in Chinese Language

3(3-0-6)

1691001

การฟั ง และการพู ด ภาษาพม่ า เพื่ อ การสื่ อ สารOral-Aural
3(3-0-6)
Communication in Myanmar Language
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

1001003

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน Human Behavior and
self Development

3(3-0-6)

1001004

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Critical Thinking Skills

3(3-0-6)

1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Being
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พุทธศาสน์
Buddhism

3(3-0-6)

1511002
1521001

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Study Skill and Research
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts

3(3-0-6)

2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Drama

3(3-0-6)

2061001

สังคีตนิยม
Music Appreciation

3(3-0-6)

3561001

ภาวะผู้นําและการจัดการยุคใหม่
Leadership and Modern Management

3(3-0-6)

2011001

3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2501001
2501002

รายวิชา
เศรษฐกิจสังคมไทย
Thai Socio-economy
ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
Global Living

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2501003

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Family and Society

3(3-0-6)

2531001

สังคมไทยกับสังคมโลก
Thai and Global Society
มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Human being, Community and Environment

3(3-0-6)

2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management

3(3-0-6)

2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

2541001

3(3-0-6)
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2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Law

3(3-0-6)

3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneur

3(3-0-6)

3591001

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
Economy in Everyday Life

3(3-0-6)

3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

1161001

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Well-Being

3(3-0-6)

1161002

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ)
Exercise for Health

3(3-0-6)

4001001

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
Science and Technology for Development

3(3-0-6)

4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
Science and Technology for Everyday Life

3(3-0-6)

4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Conservations of Environments and Natural Resources

3(3-0-6)

4091001

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics

3(3-0-6)

4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making

3(3-0-6)

4121001

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
Computer Skills and Information Technology
for Students

3(3-0-6)

4121002

การใช้ประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
Word Processing and Presentation

3(3-0-6)
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4121004
4121005

ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการข้อมูล
Skills of Spreadsheet and Data Management
Applications
การออกแบบและการพัฒนาเวบไซต์)
Skills of Spreadsheet and Data Management
Applications

รหัสวิชา

รายวิชา

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

น(ท-ป-อ)

5001001

เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life

3(3-0-6)

5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Technology in Daily Life

3(3-0-6)

5501002

เทคโนโลยีท้องถิ่น
Local Technology

3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

100 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาบังคับ 69 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551501

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์
Introduction to Social Science

3(3-0-6)

2551502

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science

3(3-0-6)

2551503

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration

3(3-0-6)

2551504

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitutional Law

3(3-0-6)

2552105

นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
Public Policy and Strategy Planning

3(3-0-6)

2552206

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Administration
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration

3(3-0-6)

2552307

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552508

ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System

3(3-0-6)

2552509

ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
Organization Theory and Administration

3(3-0-6)

2553110

การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government

3(3-0-6)

2553111

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Project Management

3(3-0-6)

2553112

ระบบสารสนเทศสําหรับนักบริหาร
Information System for Administrator

3(3-0-6)

2553413

รัฐประศาสนศาสตร์ แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา
และจิตวิทยา
Anthropological Sociological and Psychological Public
Administration

3(3-0-6)

2553514

การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3(3-0-6)

2554415

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
Morality and Ethics for Public Administrators

3(3-0-6)

2554516

รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นยิ ม
Postmodernism Public Administration

3(3-0-6)

2554117

การประเมินผลโครงการภาครัฐ
Program Evaluation in Public Sector

3(3-0-6)

2554618

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1
English for Public Administrators 1

3(3-0-6)

2554619

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2
English for Public Administrators 2

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)
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2554720

สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Statistics for Public Administration

3(3-0-6)

2554721

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology for Public Administration

3 (3-0-6)

2554722

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration

3 (3-0-6)

2562505

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Laws and Procedure

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552123

การแปลงนโยบายไปปฏิบัติและการบริหารโครงการ
Policy Implementation and Program Management

3(3-0-6)

2553124

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
Public Policy Analysis

3(3-0-6)

2.2. กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553225

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Planning and Development

3(3-0-6)

2553226

การบริหารค่าตอบแทน
Compensation Administration

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553327

แรงงานสัมพันธ์
Labor Relation

3(3-0-6)

2554228

การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ

3(3-0-6)

20

Performance Evaluation in Public Sector
2553329

การบริหารภาษีอากร
Taxation Administration

3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553330

นโยบายการคลังและการเงิน
Financial and Fiscal Monetary Policies

3(3-0-6)

2553331

การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
Local Financial and Fiscal Administration

3(3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาองค์การและการบริหาร
รหัสวิชา
2551432

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
การพัฒนาองค์การภาครัฐ
Public Organization Development

3(3-0-6)

2552434

เทคนิคการบริหารและจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques

3(3-0-6)

2552535

การบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจไทย
Thai Public Enterprise Administration

3(3-0-6)

2552433

รหัสวิชา

รายวิชา

3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)

2552536

การบริหารสํานักงานภาครัฐ
Office Management in Public Sector

3(3-0-6)

2553437

การบริหารงานตํารวจไทย
Thai Police Administration

3(3-0-6)

2554438

การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
Organization and System Analysis

3(3-0-6)
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2554439

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government and Administration

3(3-0-6)

2554440

การจัดองค์กรท้องถิ่น
Local Organization Management
การศึกษาเอกเทศ
Independent Study

3(3-0-6)

2554441

3(3-0-6)

3562303

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations Organization

3(3-0-6)

3563502

ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork

3(3-0-6)

2.5 กลุ่มวิชาสังคมและการเมือง
รหัสวิชา
2551142
2552543
2552544

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์
Public Administration in Buddhism

3(3-0-6)

ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม
Civil Society and Participation

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)

2554545

ทฤษฎีการเมือง
Political Theory

3(3-0-6)

2554546

สังคมวิทยาการเมือง
Political Sociology

3(3-0-6)

2554547

เศรษฐศาสตร์การเมือง
Political Economy

3(3-0-6)

2.6 กลุ่มวิชากฎหมาย
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)
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2561204

หลักกฎหมายมหาชน
Principle of Public Law

3(3-0-6)

2562304

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Civil Laws

3(3-0-6)

2562305

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Law 1 : General Principles

3(3-0-6)

2562306

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Law 2 : Offences

3(3-0-6)

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1

3(3-0-6)

2563506
2563507

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure 2

3(3-0-6)
2(2-0-4)

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต ให้เลือก
แผนใดแผนหนึง่ ดังนี้
รหัสวิชา

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2554748

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public
Administration

2(90)

2554749

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Professional Experience in Public Administration

5(450)

แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
2554750

รายวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation

น(ท-ป-อ)
1(45)
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2554751
2.3

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6(540)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเหล่านี้อาจเป็นวิชาที่เปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ
หัวหน้าสาขา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์
2551503 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2552206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2552508 การบริหารระบบราชการไทย
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 5
2552105 นโยบายสาธารณะและการวางเชิงกลยุทธ์
2552509 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
2553503 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รวม

รหัสวิชา
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
2552307
2553112
XXXXXX

รหัสวิชา
XXXXXX
XXXXXX
2553301
2553413
2553514
XXXXXX
XXXXXXX

รหัสวิชา
3561001
2554415
2554519

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การบริหารการคลังและงบประมาณ
สารสนเทศสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเลือก
รวม

18 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ
รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษวิทยา สังคมวิทยาและ
จิตวิทยา
การบริหารการพัฒนา
วิชาเลือก
เลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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XXXXXX
XXXXXX

วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

รหัสวิชา
2553309
2554518
2554721
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2
ระเบียบปฏิบัติราชการไทย
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2552403 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
2554901 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่
2554722 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
XXXXXX วิชาเลือก
XXXXXXX เลือกเสรี
2554548 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
2554550 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม

รหัสวิชา
2554549
2554551

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
1(45)
20-21

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5-6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(ดูภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์
3120101535027
นางปรียานุช พรหมภาสิต
นายวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
3629900082183
นางสาวธวชินี แสงขรรค์ชัย
3629900005383
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
3580200149750

คุณวุฒิ
รป.ม.
น.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
รป.ม.
ศศ.บ.
ร.บ.

สาขาวิชาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสต์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์

สถาบันที่สาํ เร็จ

ปีที่จบ

ตําแหน่ง ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
วิชาการ 2553 2554 2555 2556

มหาวิทยาลัยประทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรประทุม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547
2525
2546

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12

2551
2548
2550
2547
2550
2548
2551

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12

สถาบันที่สาํ เร็จ

ปีที่จบ

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
ลํา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ตําแหน่ง ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
วิชาการ 2553 2554 2555 2556

28

1
2
3
4
5

นางสาววนัสนันท์ ศิริรตั น์
363980089003
นายอดิเรก ฟัน่ เขียว
3630400026987
นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่
3630600330434
นายจําเนียรน้อย สิงหะรักษ์
3 6205 00001 56 1
นายเสริมศักดิ์ รูปต่ํา
584200037475

รป.ม.
น.ศ.
รป.ม.
รป.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
พธ.บ.

องค์การและการจัดการ
การจัดการสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สื่อสารมวลชน
รัฐศาสตร์การปกครอง
พุทธศาสน์
Public Administration
ภาษาอังกฤษ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราคําแหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Madras,India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2545
2539
2547
2544
2550
2546
2551
2545
2543
2540

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12

อาจารย์

12

12

12

12
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มคอ.2

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กําหนดแผน ก. ซึ่ง มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนวิชาการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพือ่ นําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
กําหนดให้นักศึกษาประจําหลักสูตรออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ไม่มี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่มี
5.3 ช่วงเวลา
ไม่มี
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ไม่มี
5.5. การเตรียมการ
ไม่มี
5.6 กระบวนการประเมินผล
ไม่มี
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

1.

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

2.
1.
2.

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

1.
2.
3.

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.
2.

มคอ.2

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่องมนุษย์สัมพันธ์และการดํารง
ตามแบบอย่างที่ดีงามในสังคมเฉพาะในองค์การ
สาธารณะทั้งหลาย
ปลูกฝังเรื่องการเสริมสร้างบุคลิกนักบริหาร
ในรายวิชากําหนดให้นักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม
กําหนดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถหมุนเวียนกัน
เป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามี
ความรับผิดชองและมีภาวะความเป็นผู้นําทีถูกต้อง
มีการกําหนดกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การ
ตรงต่อเวลา
หลักสูตรกําหนดนักศึกษาต้องเรียนวิชาสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่าน
การประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
ในรายวิชามีการกําหนดงานที่ต้องให้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียน
ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา เช่น จริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร์
ในรายวิชา(มคอ. 3) กําหนดให้ผู้สอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมลงไปทุกรายวิชา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
1.1 ให้ความสําคัญในวินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
การ ตรงต่ อ เวลา การส่ ง งาน
1.2 มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ขยัน ซื่อสัตย์
จั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
1. 3 มี ความเสี ย ส ล ะ มี จิ ต สังคม และแสดงถึง การมีเมตตา

การประเมินผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สั ง เกตพฤติ ก รรมของ
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สาธารณะ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ความเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจผู้ อื่ น
ต่อตนเอง สังคม
และเข้าใจโลก
1.4 จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นา
1.4 รู้ จั ก ความจริ ง ของชี วิ ต
คุ ณ ค่ า ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์ คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกาย
ดําเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น ที่ เ ห ม า ะ ส ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลาย
มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ สาขา
ต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและการ รูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี
ดําเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2.1 คณิตศาสตร์
2.2 มอบหมายให้ทํา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
และการสื่อสาร
2.3 มนุ ษ ยศาสตร์ และ สถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษา
สังคม ศาสตร์
ดูงาน
2.4 ภาษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3 . 1 ส า ม า ร ถ ค้ น ห า
ข้ อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเข้ าใ จ
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ
นําข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้
3 . 2 ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น และ
เสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
4.ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นํา
และการบริหาร การจัดการ
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคม

มคอ.2
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบ
ทดสอบด้า นทฤษฎี สําหรับ การ
ปฏิ บั ติ ป ระเมิ น จากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ จ าก
3.1 ประเมินจากการรายงาน
การแก้ปัญหา (Problem Based ผลการดําเนินงานและการ
แก้ปัญหา
Instruction)
3.2 ประเมินผลการ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
จากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ
3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4.ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ 4.ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
4.1 กําหนดการทํางานกลุ่ม
4.1 ประเมินจากการรายงาน
โดยให้ ห มุ น เวี ย นการเป็ น ผู้ นํ า หน้ า ชั้ น เรี ย นโดยอาจารย์ แ ละ
นักศึกษา
และผู้รายงาน
4.2 ให้คําแนะนําในการเข้า
4.2 พิจารณาจากการเข้า
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ที่แตกต่าง ความสามารถในการ
ทํางานและแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การ
พั ฒ นาตนเองด้ า นอารมณ์ การ
พัฒนาตนเองด้านสังคม
4.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน

มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการดํารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน
เขียน และเลือก ใช้รูปแบบการ
นําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ

มคอ.2

ร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรม ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ของมหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสําคัญในการ ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
แบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบและ
4.4 ประเมินจาการสังเกต
การให้ความร่วมมือ
พฤติกรรม
4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

กลยุทธ์การสอน
5. ด้ านทั กษะการวิ เคราะห์เชิ ง
ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสําคัญ
และฝึ ก ให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ ความรู้ จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นําเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนําเสนองานโดย
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เน้นความสําคัญของการใช้ภาษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ และบุคลิกภาพ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ

การประเมินผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงาน
และการนําเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป
(Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์
ทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
5,1

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

2,2

2,3

2,4

3,1











































1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร

3,2

4,1

4,2

4,3

5,2























































































































1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน






















1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ

 
  













5,3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3,1

3,2

4,1

4,2

4,3

5,1











2. ความรู้

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์

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

   

1511002 ความจริงของชีวิต



1521001 พุทธศาสน์



1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า



2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์



2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง



2061001 สังคีตนิยม
3561001 ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่

 
 

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์
ทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

2,3

2,4



5,2


5,3








































 
  























































  
  





















  

















2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย



























2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ



























2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม



























2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์



























2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก



























2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม





























กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์



35

มคอ.2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์
ทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ความรู้

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

2,3

2,4

3,1

3,2

4,1

4,2

4,3













5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น







2,2


5,1


5,2


5,3

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย

















2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป


































3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



























3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน


























3591002 เศรษฐกิจพอเพียง

 
  





















1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต























1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ





 
 






























4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา












4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน

























4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ























4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน







 
 




















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ







 

















4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา

















กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้
2,4

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์
ทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

3,1

3,2

4,1

4,2

4,3

5,1

5,2

5,3

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

2,2

2,3

4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์





























4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการข้อมูล





























4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์





























5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน





























5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน





























5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น
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2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาต้องเป็นคนตรงต่อเวลา
(2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
(3) นักศึกษาต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักวิชาและความเป็น
สากล
(4) เคารพในระเบียบและกติกาขององค์การและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ กติกา ขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์การ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย
โดยเน้นการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอก
งานของผู้อื่นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็น
(2) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งจัดให้มกี ิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์จะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาตั้งต่อการเข้าเรียนและการส่งงาน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
(2) เข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการของศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษวิทยา นิติศาสตร์ วิทยาการจัดการ เป็นต้น มาเป็น
พื้นฐานของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้
(3) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการบริหารและจัดการภาครัฐได้

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) มีการใช้เหตุการณ์จริงเป็นกรณีศึกษา
(3) มีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากโครงงานหรือรายงานที่จัดทําและนําเสนอ
(2) ทดสอบย่อย
(3) ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(4) ประเมินจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้หลักการและทฤษฎีที่เรียนมาเป็นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์
(2) มีความสามารถในการพยากรณ์สถานการณ์โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เรียนมา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) ให้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้สถานการณ์จริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการประเมินจากผลงานตามสภาพความเป็นจริงโดยใช้หลากหลายวิธี เช่น
(1) ประเมินผลจากการนําเสนองาน
(2) ประเมินผลโดยการสังเกตจากกระบวนการทํางาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(2) สามารถทํางานกับผู้ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอื่นได้
(4) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาร่วมมือกันทํา
(2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบและบุคลิกภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์เข้าในรายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การนําเสนอในชั้นเรียน
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(2) ประเมินการทํางานเป็นที่ปรากฏออกมาในลักษณะของงาน รายงาน ที่มกี ารแบ่ง
หน้าที่กันทํา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถให้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสืบค้นและทํารายได้งาน
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทํางานด้านการบริหาร
โดยเฉพาะภาครัฐ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กําหนดหลักสูตรมีรายวิชาสารสนเทศสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
(2) กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสอดแทรกกิจกรรมที่นกั ศึกษาต้องใช้สารสนเทศ
เช่น การสั่งรายงานและการทําเสนอรายงานเป็นต้น
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานที่จดั ทําและทําเสนอ เช่น งานและรายงาน
(2) ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดย
ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม มีความซือ่ สัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและสังคม
โดยรวม
3. เคารพสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. มีทั้งภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ความรู้
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1. รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีในศาสตร์สาขาอื่นที่
สามารถประยุกต์ใช้ในรัฐประศาสนศาสตร์
2. สามารถติดตามพัฒนาการและความก้าวหน้าในหลักการและทฤษฎีทจี่ าํ เป็นต่อการทํางานของ
ภาครัฐ
3. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารกิจการสาธารณะที่เกิดขึ้น
4. สามารถบูรณาการความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์
2. มีความสามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้
3. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ และวิพากษ์สังคม
ตลอดจนสามารถชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีจิตนาการ มีความใฝ่หาความรู้ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้เพื่อต่อยอดความรู้เดิมได้อย่าง
เหมาะ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับคนหลากกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รู้จกั บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานตนเองและงาน
กลุ่ม
3. สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนทั้งของ
ตนเอง และของกลุ่มอย่างพอเหมาะ
4. สามารถปรับตัวและทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและผูต้ ามที่มีประสิทธิภาพ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. มีความสามารถในการสืบต้นข้อมูลออนไลน์ และวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากการทํางาน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จําเป็นเท่าที่มีอยู่เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการงานและ
ช่วยตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถลื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกสื่อเพื่อการนําเสนอเสนอ
อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ

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

2551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์
2151502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551503 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
2551504 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
2552105 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2552206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2552307 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2552508 ระบบบริหารราชการไทย
2552509 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
2553110 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
2553111 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
2553112 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร














รายวิชา


































































1.คุณธรรม จริยธรรม








































2.ความรู้




























































































5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4
2553413 รัฐประศาสนศาสตร์ แนวมนุษยวิทยา สังคมวิทยาและจิตวิทยา
2553514 การบริหารการพัฒนา
2554415 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
2554516 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม
2554117 การประเมินผลโครงการภาครัฐ
2554618 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1
2554619 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2
2554520 สถิติสําหรับการวิจัยทารัฐประศาสนศาสตร์
2554521 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2554722 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กลุ่มวิชาเลือก
2552123 การนโยบายสู่การปฏิบัติและการบริหารโครงการ
2553124 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
2553225 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

รายวิชา
กลุ่มวิชาเลือก
2553226 การบริหารค่าตอบแทน
2553327 แรงงานสัมพันธ์
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1.คุณธรรม จริยธรรม
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2.ความรู้

3 4 5 1 2

3













3.ทักษะทาง
ปัญญา













4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4 1 2 3 4 1

           
           

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 3 4 1 2 3

4
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2554228 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ
2553329 การบริหารภาษีอากร
2553330 นโยบายการคลังและการเงิน
2553331 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
2551432 พฤติกรรมองค์การ
2552433 การพัฒนาองค์การภาครัฐ
2552434 เทคนิคการบริหารและจัดการสมัยใหม่
2552535 การบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจไทย
2552536 การบริหารสํานักงานภาครัฐ
2553437 การบริหารงานตํารวจไทย
2554438 การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
2554439 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
2554440 การจัดองค์กรท้องถิ่น

รายวิชา

2554441
3562303
3563502
2551142
2552543
2552544

การศึกษาเอกเทศ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
การเมืองการปกครองของไทย
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์
ประชาสังคมและและการมีส่วนร่วม
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1.คุณธรรม จริยธรรม
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4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้























































































5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2554545
2554546
2554547
2561204
2562304
2562305
2562306
2563503
2563506
2563507












ทฤษฎีการเมือง
สังคมวิทยาการเมือง
เศรษฐศาสตร์การเมือง
หลักกฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

รายวิชา
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
2554748 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2554749 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2554750 เตรียมสหกิจศึกษา
2554751 สหกิจศึกษา























1.คุณธรรม จริยธรรม
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3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

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




































































































































































4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญา (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประเมินแบบทดสอบของแต่ละรายวิชา ว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
(2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มสี ทิ ธิ์ได้รับปริญญา
นักศึกษาที่มีสทิ ธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี
4.1.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
4.1.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภากําหนดให้
เรียนเพิ่มเรียน
4.1.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่กว่า 2.00
4.1.4 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1. ต้องศึกษารายวิชาได้ครบตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น
3.2.2. มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่าที่หลักสูตรกําหนดไว้และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า
2.00
3.2.3. มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
3.2.4. การยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาให้ยื่นต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาค
การศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น จนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
3.2.5. นักศึกษาที่ไม่ดําเนินการตาม 3.2.4. จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาค
การศึกษานั้น และต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคําขอสําเร็จ
การศึกษา
หมวดที่ 6. หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์
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1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ ซึง่ อาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ
(2) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และการจัดทํารายละเอียดการสอน(มคอ. 3)
(3) ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ
(4) จัดระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่
(5) จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน
และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา ซึ่งอาจจัดให้มขี ึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาในด้านการเรียนการสอน
(3) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอน
2.1 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมาทางวิชาการทั้งในทางรัฐประศาสนศาสตร์
และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทั้งหมดทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งในวิชาการเฉพาะสาขาวิชา การพัฒนาการสอน และพัฒนา
ชุมชน
(4) สนับสนุนให้ผสู้ อนได้รับประสบการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการสอน
(5) ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลังจากทํางานได้ระยะเวลาหนึ่ง

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
กําหนดให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นผู้รับผิดชอบวางแผนจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน มีการรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการจัดการเรียนการสอน สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
เป้าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

ให้มีห้องปฏิบัติการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีทรัพยากร

1. จั ด ให้ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ทั้ ง เครื่ อ ง

1. ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น
นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ใ ช้ ง า น

คอมพิ ว เตอร์ แ ละพื้ น ที่ ที่ นั ก ศึ ก ษา
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สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจํานวนและ
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ 2. จั ด ให้ มี ห้ อ งสมุ ด ให้ บ ริ ก ารทั้ ง หนั ง สื อ
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ตํ า ราทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ และ
ประสิทธิภาพ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3. จัดให้มีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
ศาสตร์ใกล้เคียงอื่น ๆ

มคอ.2
ห้องปฏิบัติการ
2. สถิ ติ ข องจํ า นวนหนั ง สื อ ตํ า รา
และสื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และ
สถิติการใช้งานหนังสือตํารา สื่อ
ดิจิทัล
3. ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และใช้งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรให้ในแต่ละปี จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิมสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีตําราเฉพาะที่หลักสูตรจัดหาไว้แล้ว
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรสํารวจทรัพยากรและประสานงานกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดซื้อหนัง ตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
(2) อาจารย์ผู้สอนสามารถประสานงานกับสํานักวิทยบริการเพื่อจัดหาทรัพยากรตามความจําเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่สํานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรประเมินความเพียงของทรัพยากร
เป็นระยะ
3 การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้อาจารย์จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน
(2) มีการเก็บข้อมูลทั้งกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประเมินหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
(1) มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
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(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพอพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติงาน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งตามลําดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.3 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการและอี่น ๆ แก่นักศึกษา
(1) มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาทุกคน
(2) มีการจัดตารางเวรที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อความสะดวกแก่การเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา
5.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถยืนคําร้องขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ และประเมินได้ ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตาม ข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา
ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้ งานทําได้ รับเงินเดือนเริ่ มต้ นไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(2) ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ซึ่งอาจโดยแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในทุกด้านทั้ง ทักษะ และกลยุทธ์ในการสอนและสื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ให้นักศึกษาทั้งปัจจุบันและบัณฑิตสอบแบบสอบถาม
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) ผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
(1) รวมรวบข้อมูล/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้
บัณฑิต
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
(3) เสนอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เอกสารแนบ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. ระเบียบ/บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
3. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
4. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
6. ข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตร
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