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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
………………………………….….………….. 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  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 (ถ้ามี) 
 - ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
                ภาษาไทย 

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 5.3.1 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 5.3.2 ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตาม
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
  วันที่ 17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใินการประชุม  
  ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559. 
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สามารถประกอบอาชีพใน องค์การของรัฐ องค์การวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การธุรกิจเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศ ในหลายต าแหน่งงานดังต่อไปนี้ 

8.1 ข้าราชการต ารวจ 
8.2 ข้าราชการทหาร 
8.3 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.4 ปลัดอ าเภอ 
8.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.6 พนักงานศาลยุติธรรม 
8.7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
8.8  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8.9  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์  
8.10 ตุลาการศาลปกครอง 
8.11 นักวิชาการอุดมศึกษา  
8.12 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์  
8.13 เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
8.14 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ในที่ตั้ง) 

 

9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด (นอกที่ตั้ง) 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
1 นายเสริมศักดิ ์

กิตติปาลวรรธก์ 
อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

M.A. (Public Administration) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
Madras Christian College, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2558 
2543 
2540 

2 นางสุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2555 
2551 

 
ล าดับ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ี
ส าเร็จ 

1 นายอดิเรก   ฟั่นเขียว อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2547 
2544 

2 นางสาววนัสนันท ์ศิรริัตนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
นศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2545 
2540 

-3- 



  -4-  

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เลขที่ 222 หมู่ 7 ต าบลแม่ปะ
อ าเภอ แม่สอด จังหวัดตาก 63110 
 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์มีลักษณะการย่อโลกให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ 

ตลอดเวลา การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน        
มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรับนโยบายและ  
กลยุทธ์การท างาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงานของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพการศึกษา     
ในระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจ าจะต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศที่เน้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนสังคมให้เกิดการการแข่งขันกันใน

ระบบตลาดและการผลิตสูง ส่งผลให้สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม และน ามาซึ่งปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่าง ๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคม
โลก มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรมจากโลก
ตะวันตกมากขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงและทุกรูปแบบ 
ประกอบกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเน้นการกระจายอ านาจ และถ่ายโอนภารกิจไปสู่ท้องถิ่นให้
สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในงานของการจัดการศึกษาที่จะ
เปิดพรหมแดนความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการและกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็ง
ของการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย 
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ด้วยปัจจัยส าคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่

ระบุในข้อ 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีการเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สอดแทรกความเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ          
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความสามารถและมีมาตรฐานในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
สามารถวิเคราะห์และวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเมือง และการบริหารซึ่งเป็นก าลังส าคัญทางในการ
พัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ที่ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรต้องพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาทุก ๆ ห้าปี 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร ประกอบด้วย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) ผลิต 
และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ 6) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 
 

  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
   1) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะ    
ครุศาสตร์  

  2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 
  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในกลุ่มวิชาเลือก ในส่วนของกลุ่มวิชากฎหมาย ประกอบด้วย 
   1) กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป  
   2) กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  
   3) กฎหมายลักษณะพยาน  
   4) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
   5) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  
  ซึ่งทั้งหมดสอนโดยอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
         ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือก
เสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ 
         คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรต้องมีการประสานโดยจัดท าหนังสือขอความร่วมมือให้เปิดรายวิชาในหลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตร์  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร  หากได้รับการ
เห็นชอบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วจึงจัดท าบันทึกเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึง
องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ. 1) แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความต้องการก าลังคน
ของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของ
หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

 2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

 3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้      
คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

 4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ  บริหาร
ด้วยปัญญา  แก้ปัญหาอย่างสร่างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี” 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 6. การออกแบบหลักสูตรได้ค านึงนโยบายการบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการกระจาย
อ านาจถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญ ๆ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จ าต้องน าหลักการบริหารจากองค์ความรู้ทาง           
รัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญา 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักที่สูตรมุ่งสร้างนักบริหารและการจัดการภาครัฐ        
เชิงบูรณาการที่มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติตามแนวการจัดการภาครัฐสมัยใหม่   
ที่สอดคล้องกับสังคมและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  
 1.2 ความส าคัญ 
      พลเมืองในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องโลก (global awareness) ความรู้ด้าน
การ เ งิ น , เ ศรษฐกิ จ , ธุ รกิ จและการ เป็ นผู้ ป ระกอบการ  ( financial, economic, business and 
entrepreneurial literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (civic literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (health 
literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental literacy) ดังนั้นการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องให้
ผู้เรียนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
กา รแก้ ปั ญห า  ( critical thinking and problem solving) และกา รสื่ อ ส า ร และคว ามร่ ว มมื อ 
(communication and collaboration) 
    ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มี
แนวโน้มจะให้ความส าคัญกับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
สู่รายได้สูง พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
ประเทศจึงต้องการบุคลากรที่เข้าใจบริบทของตนเองและบริบทของโลกไปพร้อม ๆ กัน 
   ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) จึงได้ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพสูงให้กับภาครัฐและภาคการผลิต
ต่าง ๆ มีการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังก าหนดแผนให้สถาบันอุดมศึกษา
ในท้องถิ่น มีบทบาทในการให้ค าปรึกษา การให้ความรู้ ทักษะ พัฒนาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจที่ถ่ายโอน
มาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพ่ือที่จะเป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ต่อไป 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประเทศชนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่นจะช่วย
สนองตอบความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากแก้วที่ช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองให้ประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับชุมชนของตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วยตนเองอีกทั้งยังช่วย
ปกป้องเสรีภาพของบุคคล โดยการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มีมติอนุมัติใน
หลักการให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีเป้าหมายเป็นประตูการค้าชายแดน กับประเทศพม่าโดย
มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด   
ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการขยายการให้บริการทางการศึกษา ส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง)  เพ่ือผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ
พัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 
 

 1.3 ลักษณะของสาขาวิชา 
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึง
ปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้
ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการ
ของรัฐในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 

 1.4 วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมุ่งพัฒนาท้องถิ่น 
  2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการภาครัฐตาม
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการในการ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 
  4) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
  

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  5 ปี นับจากเปิดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์ให้มี
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 (มคอ.1) และประกา
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่
ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

1. กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดับปริญญาตรี  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิต 

2. มคอ.3 ,มคอ.5, มคอ.4, และ
มคอ.6 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง
ไป และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  

1. ติดตามประเมินหลักสูตร 2 
ระยะ  คือ  
    1.1 การทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษา
ก าลังศึกษาอยู่ 
    1.2  การทวนสอบมาตรฐาน
ผลการ เรี ยนรู้ หลั งนั กศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 

1. รายงานผลการด า เนินงาน
หลักสูตร  (มคอ.7) 

2. รายงานการวิจัยการประเมินผล
หลักสูตรทุก 2 ปี 

3. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ควบคุม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานต่างๆ 

3. ตามคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตร ได้แก่ “มีคุณธรรม เลิศ
ล้ าวิชาการ บริหารด้วยปัญญา 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก้าว
ทันเทคโนโลยี” 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรโดยใช้กลยุทธ์การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  ส าขา วิ ช า รั ฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
 
 

1. มีแผนการเรียนการสอน 
มคอ.3 ,มคอ.5, มคอ.4, และ มคอ.
6 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4 .  พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี วุ ฒิ
การศึกษาสูงขึ้น มีกลยุทธ์การ
ส อ น ที่ ห ล า ก ห ล า ย  มี
ความสามารถผลิตผลงานวิจัย 
และผลงานวิชาการรวมถึงการ
บริการวิชาการ 

1. สนับสนุนอาจารย์ทางด้าน
คุณวุฒิ   

1 .  อาจารย์ประจ าหลั กสู ตรมี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ร้อย
ละ 70 

2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนกล
ยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส า คั ญ ร ะห ว่ า ง อ า จ า ร ย์ ใ น
หลักสูตร 

2. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
กลยุทธ์การสอน 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท างานบริการวิชาการ
แก่สังคม 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี
ภาระงานด้านบริการวิชาการทุกปี
การศึกษา 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานวิจัย  และ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1 ระบบ 
      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งใน 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค.) 
  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   -ไม่มี- 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  

 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม- เมษายน 
  ภาคฤดูร้อน           เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์น้อย 
  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสถานการณ์
ปัจจุบันน้อย 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดให้มีการอบรมเพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับนักศึกษาก่อน
ช่วงเปิดภาคเรียน 
  2.4.2 ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ไว้ในปีการศึกษาท่ี 1 
  2.4.3 ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานที่มีลักษณะต้องใช้ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   

  2.5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (ในที่ตั้ง) 
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 
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  2.5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  (นอกท่ีตั้ง)  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3   50 50 50 
ชั้นปีที่ 4  - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   50 50 50 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) ของหลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (ในและนอกท่ีตั้ง) 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก.  งบด าเนินการ           
     1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,733,720 4,970,406 5,218,926 5,479,873 5,753,866 
     2.   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 39,130 78,260 117,390 156,520 156,520 
     3.   รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 130,000 260,000 390,000 520,000 520,000 

(รวม ก) 4,902,850 5,308,666 5,726,316 6,156,393 6,430,386 
ข.  งบลงทุน 0 0 0 0 0 

(รวม ข) 0 0 0 0 0 
(รวม ก. + ข.) 4,902,850 5,308,666 5,726,316 6,156,393 6,430,386 
จ านวนนักศึกษา 130 260 390 520 520 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 37,714 20,418 14,683 11,839 12,366 

 

   หมายเหตุ : 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาเงินเดือน  
      บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
      นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ             
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  

 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   136 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    
 
 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน  30 หน่วยกิต 
     (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  จ านวน   9  หน่วยกิต 
     (2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  จ านวน     6  หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  จ านวน     6  หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 
 จ านวน    6  หน่วยกิต 

 และเลือก (1) และ (4) ไม่น้อยกว่า   จ านวน   3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า จ านวน  100 หน่วยกิต 
    (1)  กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน   69  หน่วยกิต 
   ( 2)   กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน   24  หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน   7    หนว่ยกิต 
    

 3.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
       3.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน   2  หน่วยกิต 
       3.1.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน   5  หน่วยกิต 
 3.2  สหกิจศึกษา   
       3.2.1  การเตรียมสหกิจศึกษา    จ านวน   1 หน่วยกิต 
       3.2.2  สหกิจศึกษา    จ านวน   6 หน่วยกิต 
    

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 
   1) รหัสรายวิชาการก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ 
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัวรายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้    
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
   ความหมายของรหัสวิชา  

 1) ต าแหน่งที่ 1-3 หมายถึง กลุ่มวิชาและสาขาวิชา ในกรณีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต คือ “255” 

 2) ต าแหน่งที่ 4 หมายถึง “ระดับความยากง่าย” หรือ “ชั้นปี” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ตัวเลข 1  แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 1 
  ตัวเลข 2  แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 2 
  ตัวเลข 3  แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 3 
  ตัวเลข 4  แทนรายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 3) ต าแหน่งที่ 5 หมายถึง “ลักษณะเนื้อหา”  
  ตัวเลข 1 หมายถึง เนื้อหาวิชาองค์การและการจัดการ 
  ตัวเลข 2 หมายถึง เนื้อวิชาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
  ตัวเลข 3 หมายถึง เนื้อหาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ตัวเลข 4 หมายถึง เนื้อหาวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ตัวเลข 5 หมายถึง เนื้อหาวิชางบประมาณและการคลัง 
 

4) ต าแหน่งที่ 6 และ 7 หมายถึง “ล าดับก่อนหลังรายวิชา” ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร    
บัณทิต เป็นกลุ่มตัวเลขที่แสดงล าดับที่ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ซึ่งสามารถก าหนดได้ถึง 99 รายวิชา 
จาก 01 – 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
 

ลักษณะเนื้อหา 
 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
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   2) ชื่อรายวิชา 
    1. ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 

                            
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-อ) 
   

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
   

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-อ) 
   

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making Skills 
3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 

3(3-0-6) 

 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

Local Resource Management 
3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 
 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 จ านวน ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
   

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation 

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematicsin Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         100 หน่วยกิต 
 

   2.1 กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน         69  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-อ) 
    

2551101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 
Organizational Theory and Public Management 

3(3-0-6) 

2551102 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 
Concept of Local Government 

3(3-0-6) 

2551401 สังคมศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Social Science 

3(3-0-6) 
 

2551402 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

2551403 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administration System 

3(3-0-6) 

2551404 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Principles of Public Administration 

3(3-0-6) 

2551405 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitutional law and Political Institutions 

3(3-0-6) 

2552103 คอมพิวเตอร์และสารเทศส าหรับนักบริหาร 
Computer and Information for Administrators 

3(2-2-5) 

2552201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning  

3(3-0-6) 

2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Human Resource Management in the Public Sector  

3(3-0-6) 

2552501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์  
Communicative English for Public Administrators 

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

2552502 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Psychology, Anthropology and Sociology for Public 
Administration 

3(3-0-6) 

2552503 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
Human Resource Planning and Development in Public Sector 

3(3-0-6) 

2552504 การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Fiscal Management 

3(3-0-6) 

2553109 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Administrative law for Public Administrators 

3(3-0-6) 

2553207 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
Project Planning and Management  

3(3-0-6) 

2553416 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์งานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  
English for Public Administrators Academic Analysis 

3(3-0-6) 

2553417 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่ 
Public Administration and Postmodern 

3(3-0-6) 
 

2553418 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 
Public Project Evaluation  

3(3-0-6) 

2553419 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology for Public Administration 

3(2-2-5) 

2554420 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Public Administration  

3(2-2-5) 

2554421 ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ 
Governance in Public Management 

3(3-0-6) 

2554422 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics for Public Administration Research 

3(2-2-5) 

 
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 
 

   (1) กลุ่มวิชาด้านองค์การและการจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2553104 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Organization Development and Change Management 
 3(3-0-6) 

2553105 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
Innovation for Administration and Modern Management 

 3(3-0-6) 
 

2553106 การบริหารส านักงานในภาครัฐ 
Office Management in the Public Sector 

 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2553107 ภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ 

Creative Leadership and Followership 
 3(3-0-6) 

2553108 การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
State Enterprise and Public Organization Management 

 3(3-0-6) 

 

     (2) กลุ่มวิชาด้านนโยบายสาธารณะ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
    

2553202 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 
Policy Implementation and Evaluation  

 3(3-0-6) 

2553203 การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย 
Public Policy Development in Thailand  

 3(3-0-6) 

2553204 เครือข่ายนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น 
Public Policy Networks in Local Community   

 3(3-0-6) 

2553205 สัมมนานโยบายสาธารณะ 
Seminar on Public Policy  

 3(3-0-6) 

2553206 การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ 
Entrepreneurship and Public Service 

 3(3-0-6) 

 

     (3) กลุ่มวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
    

2553302 มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง 
Human Relations and Conflict Management 

 3(3-0-6) 

2553303 หลักการจัดการค่าตอบแทน 
Principles of Compensation Management 

 3(3-0-6) 

2553304 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ 
Performance Evaluation in the Public Sector 

 3(3-0-6) 

2553305 แรงงานสัมพันธ์ 
Labor Relations 

 3(3-0-6) 

2553306 การบริหารทุนมนุษย์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
Human Capital for Local Development  
 
 
 
 
 

 3(3-0-6) 
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(4) กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
    

2553406 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์ 
Public Administration in Buddhism 

 3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
2553407 การบริหารราชการเปรียบเทียบ 

Comparative Public Administrations  
 3(3-0-6) 

2553408 แนวคิดทางสังคมและการเมือง 
Concepts on Society and Politics 

 3(3-0-6) 

2553409 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Economics for Public Administration 

 3(3-0-6) 

2553410 สังคมวิทยาทางการเมืองและการปกครอง 
Political and Government Sociology 

 3(3-0-6) 

2553411 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา 
Civil Society in Development Process 

 3(3-0-6) 

 
    (5) กลุ่มวิชาด้านการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
2553510 การบริหารภาษีอากร 

Taxation Management 
 3(3-0-6) 

2553511 นโยบายการเงินและการคลัง 
 Fiscal and Financial Policy 

 3(3-0-6) 

2554517 การบริหารการคลังท้องถิ่น 
Local Financial Management 

 3(3-0-6) 

 
    (6) กลุ่มวิชาการกฎหมาย 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
2561204 กฎหมายมหาชน 

Public law 
 3(3-0-6) 

2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคท่ัวไป 
Criminal Law I: General Principles 

 3(3-0-6) 

2562306 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 
Criminal Law II: Offences 

 3(3-0-6) 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 
Law of Evidence 

 3(3-0-6) 

    



   มคอ. 2                               

-22- 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

Law of Criminal Procedure I 
 3(3-0-6) 

2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Law of Criminal Procedure II 

 2(2-0-4) 

 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ  และฝกประสบการณวิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษาจ านวน 7    
หนวยกิตฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

2553412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Public Administration 

2(90) 

2553413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Professional Experience in Public Administration 

5(450) 

 
สหกิจศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

2553414 การเตรียมสหกิจศึกษา  
Cooperative Education Preparation 

1(45) 

2553415 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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   3.1.4 แผนการศึกษา  
  

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
2551401 สังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
2551402 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
2551403 ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) 
2551404 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
2551101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3 (3-0-6) 
2551102 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
2551405 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 1 3 (X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
2552103 คอมพิวเตอร์และสารเทศส าหรับนักบริหาร 3 (2-2-5) 
2552201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) 
2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 2 3 (X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3 (X-X-X) 
2552501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
2552502 จิตวิทยามานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

2552503 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 3 (3-0-6) 
2552504 การบริหารการคลังสาธารณะ 3 (3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 3 3 (X-X-X) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 4 3 (X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-อ) 
2553109 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
2553207 การวางแผนและบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 
2553416 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์งานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
2553417 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
2554421 ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ 3 (3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 4 3 (X-X-X) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 5 3 (X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2553418 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 3 (3-0-6) 
2553419 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) 
2553412 

หรือ 
2553414 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรอื 
 
การเตรียมสหกิจศึกา 

2(90) 
 

1 (45) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 6 3 (X-X-X) 
Xxxxxxx เลือกเสรี 1 3 (X-X-X) 

 รวม 14/13 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2554420 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) 
2554422 สถิติส าหรับการวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 7 3 (X-X-X) 
Xxxxxxx วิชาเลือก 8 3 (X-X-X) 
Xxxxxxx เลือกเสรี 2 3 (X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
 

 
ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2553413 

หรือ 
2553415 

การฝึกประสบการณ์วิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6 (540) 
 รวม 5/6 หน่วยกิต 

 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
       ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ในที่ตั้ง) 
 

 
 
 
 

 
 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายเสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 
M.A.  (Public Administration) Madras Christian College, India 2543 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2540 

2 นายบุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.   (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2547 
2525 

3 นายศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
   รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
   ร.บ.   (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 
4 นางสุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 
2551 

5 นางสาวอรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2551 

-26- 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายอดิเรก  ฟ่ันเขียว อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2547 
2544 

2 นางสาววนัสนันท์  ศิริรัตนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
นศ.บ.  (การจัดการสารสนเทศ) 

สถาบันพัฒบัณฑิตบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2545 
2540 

3 นายคมสันต์  นาควังไทร อาจารย์ ร.ม.    (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
ศศ.ม.  (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2552 
2549 

4 นางสาวช่อพฤกษ์  ผิวกู่ อาจารย์ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.  (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
2547 

5 นางสาวปุณณดา  ทรงอิทธิสุข อาจารย์ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.   (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2553 
2547 
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       3.2.3  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ในที่ตั้ง) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2547 

2 นางปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
   ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 
   กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 
3 นางสาวรัษฎากร  วินิจกุล อาจารย์ ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 
   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2545 
   น.บ.  (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2542 
4 นายเสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 
   M.A.  (Public Administration) Madras Christian College, India 2543 
   พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
2540 

5 นางสาวชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ อาจารย์ รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553 
   บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2548 
6 นายบุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

น.บ.  (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2547 
2525 

7 นางสาวตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ ร.ม.   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามแหง 2554 
   ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามแหง 2545 
8 นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 

 
อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
2547 
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      (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

9 นางสาววาสนา  อาจสาลิกรณ์ อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2544 
   ร.บ.   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2544 
   ศศ.บ  (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2543 

10 นายศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
   รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
   ร.บ.   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

11 นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี อาจารย์ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.บ.  (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2549 

12 นางสุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 
2551 

13 นางสาวอรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.  (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2551 
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          3.2.4  อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด (นอกที่ตั้ง) 

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ง. 

 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายอดิเรก  ฟ่ันเขียว อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2547 
2544 

2 นางสาววนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้ช่วยศาสตราอาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
นศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ) 

สถาบันพัฒบัณฑิตบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2545 
2540 

3 นายคมสันต์  นาควังไทร อาจารย์ รป.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2552 
2549 

4 นางสาวช่อพฤกษ์  ผิวกู่ อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
2547 

5 นางสาวปุณณดา  ทรงอิทธิสุข อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.  (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2553 
2547 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนามพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากที่เรียนมาทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพของ
การท างานจริง เป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเตรียมตัวออกสู่การ
ปฏิบัติงานจริงโดยพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้ 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) พัฒนานิสัยและประพฤติ

ต น อ ย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม 

2) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
พ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อื่น 
 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษา โดย
ชี้แจงสิ่งที่พึงปฏิบัติก่อน
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2) แจกคู่มือและสมุดบันทึก
การปฏิบัติงานพร้อมชี้แจง
รายละเอียด 

3) จัดกิจกรรมระหว่างการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 2 ครั้ง 

4) ก าหนดตารางเวลาท างาน
ประจ าวัน 

5) ก าหนดให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานที่
ฝึกงานเช่นเดียวกับ
พนักงานประจ า 

6) นักศึกษาประเมินการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยสมุดบันทึก
การปฏิบัติงาน 

7) ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ านวน 2 ครั้ง 

8) ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง 
จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่างการ
ฝึกงาน โดยมีการบันทึกผล
การประเมินและให้มีลายเซ็น
รับรองการปฏิบัติงานในแต่
ละอาทิตย์ 

9) อาจารย์ผู้นิเทศการฝึกงาน
ประเมินความซื่อสัตย์และการ
รักษาความลับของสถานที่
ฝึกงานจากข้อมูลที่ปรากฏใน
รายงานการฝึกงาน 

2. ความรู ้
 1) เข้าใจความรู้และหลักการ

ของแนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2) รู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบและ

 1) สถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จัดพนักงานพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

2) ฝึกปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองภายใต้การดูแล

 1) นักศึกษาประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดย
บันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินโดยการสอบถาม
ด้วยวาจากับพนักงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 

ของพนักงานพี่เลี้ยง
หรือหัวหน้างาน 

3) นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการสังเกต
และการปฏิสัมพันธ์กับ
พนักงานประจ าและ
การศึกษาเอกสารของ
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

หัวหน้างานและอาจารย์
นิเทศ 

3) ประเมินจากการน าเสนอ
ความก้าวหน้าระหว่างฝึก
ฯ จากกิจกรรมระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจัดขึ้น 

3. ทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง

และท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์  
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

2) สามารถศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน  
โดยใช้ความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 

 1) การฝึกปฏิบัติจริง 
2) การมอบหมายโจทย์

ปัญหาน าเสนอใน
กิจกรรมระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่
ศูนย์ฯ จัดขึ้น 

3) การประชุมร่วม
ระหว่างพนักงานพ่ี
เลี้ยง อาจารย์ผู้นิเทศ 
และนักศึกษา ในช่วง
กลางของการฝึก เพ่ือ
การน าเสนอ
แนวความคิดการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา 
และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดยพนักงาน
พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้
นิเทศ 

 1) ประเมินผลจากผลงานที่
ได้รับมอบหมายตาม
หัวข้อที่ก าหนด  โดย
อ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินโดยพนักงานพ่ี
เลี้ยงและอาจารย์ที่
ปรึกษาการฝึกงาน จาก
การแสดงออกของ
นักศึกษาระหว่างการ
ประชุมร่วม และจาก
รายงานสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

   
   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาตนเองและ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวได้ใน
สังคมท่ีมีความ
หลากหลาย รับฟัง

 1) การปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลในระดับต่างๆ 
ของสถานที่ฝึกงาน 

2) การฝึกปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับพนักงาน
ประจ า 

 1) นักศึกษาประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดย
บันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินพฤติกรรม โดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือ
หัวหน้างาน จากการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

3) มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม 

3) การนิเทศการฝึกงาน
ของนักศึกษาระหว่าง
การฝึกงาน 

สังเกตและการสอบถาม
ความคิดเห็นจากพนักงาน
ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ 

3) ประเมินจากบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้และ
การน าเสนอข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 

2) สามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาทางการ
วิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

3) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1) มอบหมายงานที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหา หรือ
น าเสนอผลงาน 

2) ก าหนดให้ส่งบันทึก
การปฏิบัติงาน 

 1) นักศึกษาประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐาน 

2) ประเมินจากเอกสารที่
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อใน
กิจกรรมระหว่างฝึกฯ 

3) ประเมินการฝึกงานจาก
บันทึกการปฏิบัติงาน 

 

4.2  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 

ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีคุณธรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับ
วิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม 
รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรม 

 
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และปรากฏการณ์ใน

สังคมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 

3) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
เลิศล้ าวิชาการ 
มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญทางรัฐประศาสนศาสตร์มาถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
3) สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสดูงานหรือฝึกอบรม

ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเป็นฐาน 

บริหารด้วยปัญญา 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง           
รัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

 
1) ศึกษาองค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ 
2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการ

วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารในองค์กรภาครัฐ

และเอกชน 
4) การเรียนรู้จากการใช้บทบาทสมมติ 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
1) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 

ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้
ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้น
พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง 

1) การสอนวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในสังคม
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้น 

2) การสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3) การระดมสมองเพ่ือมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  1. คุณธรรมจริยธรรม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1) คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1 .3  การประเ มินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
      1.1.2  มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
      1.1.3  มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
      1.1.4  รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์   ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    1.2.1 ให้ความส าคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
     1.2.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ 
     1.2.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง สังคม 
     1.2.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
     1.2.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

     1.3.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
     1.3.2 พิจารณาจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     1.3.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึ กษาในการปฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 2. ความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2) ความรู้ 
   2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    2.2  ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น ที่ ใ ช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.3  การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

       2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ 
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
       2.2.2  มอบหมายให้ท า
รายงาน 
       2.2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 

        2.3.1 การประเมินจาก
แ บ บ ท ด ส อ บ ด้ า น ท ฤ ษ ฎี    
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
        2.3.2 พิจารณาจาก
รายงานที่มอบหมาย 
        2.3.3 ประเมินจาก
รายงานผลการศึกษาดูงาน 
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   2.4 มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านภาษา 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3)  ทักษะทางปัญญา 
    3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

    3 . 2   กลยุ ท ธ์ ก า รสอนที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

    3.3  การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 
 

          3.1.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง   ท าความเข้าใจ    
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ    
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
         3.1.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

 

           3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้
จากการแก้ปัญหา  (Problem  
Based  Instruction) 
           3.2.2 ให้นักศึกษา
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
           3.2.3 มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

          3.3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานและ
การแก้ปัญหา 
          3.3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
          3.3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4 .1  ผลการ เ รี ยนรู้ ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   4 . 2  ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น ที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะ
ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   4.3 การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

          4.1.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะ
ผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและ
สังคมท่ีแตกต่าง มีความสามารถในการ
ท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
         4.1.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 

         4.2.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
         4.2.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
         4.2.3 ให้ความส าคัญในการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ 
         4.2.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 

        4.3.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
        4.3.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
        4.3.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
        4.3.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5 . 2   กลยุ ท ธ์ ก า รสอนที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.3  การประเ มินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์  ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
 5.1.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ
ได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 5.1.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการสืบค้น   
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

      5.2.1 ส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
       5.2.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
       5.2.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

 

      5.3.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
      5.3.2 สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 
              2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตน

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม 

2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
พ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 

 
 

1) มีการก าหนดหลักเกณฑ์กติกา
ขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน 

3) ก า ร เ ป็ น ต้ น แ บ บ ที่ ดี ข อ ง
อาจารย์ผู้สอน 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน 

5) ใช้ กรณีศึกษาจากประเด็ น
ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการ
แก้ปัญหา 

1) ประเมินด้วยวิธีการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนโดยผู้สอน
และเพ่ือนร่วมชั้น 

2) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

3) ประเมินโดยหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต 

 

 

2.2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) เข้าใจความรู้และหลักการของ

แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง            
รัฐประศาสนศาสตร์ 

2) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม
ป ฏิ บั ติ  ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
ข้ อ บั ง คั บที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป ต า ม
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ส า ข า วิ ช า         
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

จัดการ เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งการบรรยาย
สัมมนา อภิปรายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ค้นคว้าและวิ เคราะห์ฝึก
ปฏิบัติท ากรณีศึกษาศึกษาดูงาน
เรียนรู้ชุมชนสถานที่จริงเ พ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของแต่
ละรายวิชา 
 

1) ประเมินสอบข้อเขียนกลาง
ภาคและปลายภาคเรียน 

2) ประเมินจากรายงานหรือ
งานที่มอบหมาย 

3) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน 
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2.2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง

และทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

2) สามารถศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้แนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

1) เรียนรู้กรณีศึกษาและ
ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 

2) รายวิชาปฏิบัติผู้เรียนต้อง
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

3) ศึกษาดูงานหรือเรียนรู้
จากสถานการณ์หรือ
สภาพจริง 

4) มีการศึกษาค้นคว้าในรูป
รายงานโครงงานและ
น าเสนอ 

 

1) ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติของผู้เรียนที่เกิดจากการ
ใช้กระบวนเรียนรู้ 

2) ประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนตอบโดยการคิด
วิเคราะห์ด้วยการน าความรู้ทาง
หลักการทฤษฎีไปปรับประยุกต์
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมี
เหตุผล 

3) ประเมินจากผลการส าเสนออย่าง
เป็นเหตุเป็นผลศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์วิจารณ์และน าเสนอ
อย่างเป็นระบบเช่นรายงาน
กรณีศึกษาการปฏิบัติงานและ
ผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุ่มพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
2.2.4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(Interpersonal Skills and Responsibility) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง            
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

1) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้
ความรับผิดชอบและการเป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
ผู้เรียนระหว่างการ
เรียนการสอนและ
การท างานร่วมกับ
เพ่ือน 

2) ประเมินจาก
ผลงานของผู้เรียน
ที่น าเสนอตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

พ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม 

การจัดการอารมณ์การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอ่ืน 

  
 2.2.5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology 
Skills) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 

2) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้น
พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง    
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3) สามารถสื่อสารประเด็นทาง         
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนและบุคคลอ่ืนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1) ประเมินจาก
ผลงานที่จัดท าและ
ท าเสนอ เช่น งาน
และรายงาน 

2) ประเมินจากการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะด้าน

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

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

2551101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ              

2551102 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น              

2551401 สังคมศาสตรเ์บื้องต้น              

2551402 รัฐศาสตร์เบื้องต้น              

2551403 ระบบบรหิารราชการไทย              

2551404 หลักรัฐประศาสนศาสตร ์              

2551405 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง              

2552103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศส าหรบันักบริหาร              

2552201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน              

2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั              

2552501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรบันักรัฐประศาสนศาสตร์               

2552502 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

             

2552503 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ              

2552504 การบริหารการคลังสาธารณะ              

2553109 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์              

2553416 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์งานวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลัก 

 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะด้าน
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

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

2553207 การวางแผนและการบริหารโครงการ              

2553417 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม ่              

2553418 การประเมินผลโครงการภาครัฐ              

2553419 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์              

2553510 การบริหารภาษีอากร              

2553511 นโยบายการเงินและการคลัง              

2554420 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์              

2554421 ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ              

2554422 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์              

2554517 การบริหารการคลังท้องถิ่น              

2553104 การพัฒนาองค์การและการจดัการการเปลีย่นแปลง              

2553105 นวัตกรรมการบรหิารและการจัดการสมยัใหม ่              

2553106 การบริหารส านักงานในภาครัฐ              

2553107 ภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสรา้งสรรค ์              

2553108 การบริหารรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน              

2553202 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล              

2553203 การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย              

2553204 เครือข่ายนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก 

 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะด้าน
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

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

2553205 สัมมนานโยบายสาธารณะ              

2553206 การเป็นผูป้ระกอบการบริการสาธารณะ              

2553302 มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง              

2553303 หลักการจดัการคา่ตอบแทน              

2553304 การประเมินผลการปฏิบตัิงานในภาครัฐ              

2553305 แรงงานสัมพันธ ์              

2553306 การบริหารทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น              

2553406 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์              

2553407 การบริหารราชการเปรยีบเทียบ              

2553408 แนวคิดทางสังคมและการเมือง              

2553409 เศรษฐศาสตรส์ าหรับรัฐประศาสนศาสตร์              

2553410 สังคมวิทยาทางการเมืองและการปกครอง              

2553411 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา              

2553412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์              

2553413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์              

2553414 การเตรียมสหกิจ              

2553415 สหกิจศึกษา              
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
      ระดับคะแนน           ความหมาย     ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 
 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 และตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ดังนี้  

 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 
   1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มี

หน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2) ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่

ปรากฏใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง

น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
   4) ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธี

ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้ 
    (1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของรายวิชา 
    (2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ

รายวิชา 
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    (3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
    (4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

    (5) วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  

2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
      คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  โดยก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา หลังส าเร็จการศึกษาโดยเน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท า
อย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  และหลักสู ตรแบบครบวงจร  
รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
   

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      การส าเร็จการศึกษา  ดังนี้   
            3.1.1  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
            3.1.2  ระดับแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ า  2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)      
            3.1.3  เกณฑ์อ่ืนๆ 

- มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
- มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียน

ปกติติดต่อกัน 
- เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
มีการจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เ พ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ

สถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 มีการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 2.1.1 จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ 

ชัดเจนมีการติดตามและประเมินผลรวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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  2.1.2 มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  2.1.3 จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้เผยแพร่ความรู้และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 2.2 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล  โดยจัดให้มีการอบรม
เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัยองค์ความรู้และการวิจัยสถาบัน 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  2559 ได้ก าหนด
แนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 

 1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพ่ือให้
ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่
รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไมพึ่งประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มกิีจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8 ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
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 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2558   (มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การ

จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียม
พิเศษเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 

2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 
1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 เครื่อง 
1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
1.4 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

จ านวน 57 เครื่อง 
 1.5 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง 

(ห้องละ 1 เคร่ือง)  

164 เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1.6 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

-  ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
-  ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 

เครื่อง 
2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  3  เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

 
 2.2.3 ห้องสมุด 
  หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี้ 

2.2.3.1 หนังสือ 
(1) ภาษาไทย  แบ่งเป็น 

 - สาขาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  1,032   เรื่อง 
 - สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  2,936   เรื่อง   

(2) ภาษาอังกฤษ  แบ่งเป็น  
 - สาขาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  933     เรื่อง 
 - สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  1,316   เรื่อง 

  2.2.3.2  วิจัย / วิทยานิพนธ์ 
(1) ภาษาไทย  แบ่งเป็น  

 - สาขาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  1,542    เรื่อง 
 - สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  1,025    เรื่อง 

   (2)  ภาษาอังกฤษ  จ านวน...........-..........เรื่อง 
  2.2.3.3 วารสาร จ านวน 20 ชื่อเรื่อง 

 2.2.3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2.1.1)  2ebook   
(2.1.2)  Springer Link 
(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 
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(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations & Theses Global   

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
        (2.3.1)  MIC E-Library 
       (2.3.2)  ACM Digital Library 
       (2.3.3)  ABI/INFORM Complete 
       (2.3.4)  H.W. Wilson 
       (2.3.5)  Web of Science 
  (2.3.6)  Science Direct 
  (2.3.7)  Emerald 
  (2.3.8)  EBSCO HOST 
  (2.3.9)  ACS  Publications 

 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ

สิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

 2.3.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
 2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ในแต่ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

 2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
      หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
  3.2.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  3.2.2 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาค
การศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
  3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
  3.3.4 ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

 5.1.3 หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

 5.1.5 มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและ
ทุนกู้ยืม 

 5.1.6 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
 5.1.7 หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และจัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1 หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออม

ไลน์ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 

 5.2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

 5.3.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 

6. การส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ)  

 6.1 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีคาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

 6.2 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ทุกปีการศึกษา 

 6.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

 6.4 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน 
พัฒนำประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม  ก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 
 

7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

หมายเหตุ:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไม่มีบุคลากรสนับสนุน 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตพฤติกรรม
และการโต้ตอบ  หรือการสอบถามจากนักศึกษาของผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา  เช่น  กลวิธีการสอน  การตรงต่อเวลา  การชี้แจงเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 
  1.2.3  ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย  ผู้สอน  

ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ผู้ใช้บัณฑิตผู้ประกอบการ 
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5  ปี 
 
 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษาปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานโปรแกรมวิชา 
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ          
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษา ญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
   
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการทอ่งเที่ยว 3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 



  มคอ. 2 

- 64 - 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001 พุทธศาสน์ 3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม 3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6)  
  Leadership Development  
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing  
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
 
 
 
 
 



  มคอ. 2 

- 66 - 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 

2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที ่จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
     
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้ เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
    
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life  
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)  
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
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4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย  3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน สิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 
   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์  การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)  
 (Package Software for Application) 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาบังคับ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2551101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Organizational Theory and Public Management 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ วิเคราะห์องค์การภาครัฐ ทั้ง
ในด้านโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรม พัฒนาการความรู้เกี่ยวกับองค์การในภาครัฐ การด าเนินของ
องค์การภายใต้สภาพแวดล้อม หลักการบริหารงานภาครัฐและหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารงานภาครัฐ 
 
2551102 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Concept of Local Government 
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการ รูปแบบและพัฒนากระบวนการของการเมืองการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจพฤติกรรมการเมืองและแนวโน้มของการเมือง
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2551401 สังคมศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Social Science 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและ
พัฒนาการของสังคมศาสตร์ ขอบเขตของวิชาสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์กับทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์ วิธีแสวงหาความรู้ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของสังคมศาสตร์ 
 
2551402 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science 
 หลักการ แนวคิด ความหมาย ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอ านาจกับ
กฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์
ทางการเมืองส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 
2551403 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Administration System 
 ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มี อิทธิพลต่อการบริหาร
ราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารราชการ
แนวใหม่ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
 

-  - 
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2551404 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Principles of Public Administration 
  หลักการ แนวคิด ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒนาการ กระบวนทัศน์ องค์การ
สาธารณะและระบบราชการ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและการคลัง 
การพัฒนา จริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 
 
2551405 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitutional law and Political Institutions 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวัตถปุระสงคแ์ละประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญและการ
สถาปนารัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งองค์การปกครองตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 
2552103 คอมพิวเตอร์และสารเทศส าหรับนักบริหาร 3(2-2-5) 
 Computer and Information for Administrators 
 แนวทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการใน
องค์การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2552201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
 Public Policy and Planning 
 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย กับ
การวางแผน แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกล
ยุทธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in the Public Sector 
 ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การประเมินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ผลของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทีม่ีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
2552501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Communicative English for Public Administrators 
 ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
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2552502 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Psychology, Anthropology and Sociology for Public Administration 
 การอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร โดยอาศัยตัวแปร
จิตวิทยา ตัวแปรมานุษยวิทยา และตัวแปรทางสังคมวิทยาส าหรับรฐัประศาสนศาสตร์ 
 
2552503 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Planning and Development in Public Sector 
 แนวคิดกระบวนการและเทคนิคการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การประเมินและพยากรณ์
ความต้องการอัตราก าลังสมรรถนะและศักยภาพเป้าหมายและแนวทางการคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับงาน
หลักการ และแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีการและการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาการ
พัฒนาสายอาชีพปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและอนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
2553416 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์งานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Public Administrators Academic Analysis 
 อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
2553109 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Administrative law for Public Administrator 
 หลักการ แนวคิด ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง 
ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการและการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
2553207 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Planning and Management 
 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การจัดท า
ข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ 
 
2552504 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Fiscal Management 
 ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2553417 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Public Administration and Postmodern 
 แนวคิด ลักษณะ ขอบข่าย ความเป็นมาและพัฒนาการของหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีของหลัง
สมัยใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
2553418 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Project Evaluation 
 รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ 
 แนวคิดการประเมินผลโครงการภาครัฐ ตัวแบบการประเมินโครงการ ตัวแบบการพัฒนา
คุณภาพองค์กรภาครัฐ การออกแบบการประเมิน การเขียนข้อเสนอโครงการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ 
 
2553419 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology for Public Administration 
 ความหมาย จุดประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการวิจัย การด าเนินการ
วิจัยการใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การอ่านผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การน าวิธีการ
และผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน 
 
2554420 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Seminar on Public Administration 
 แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ และกระบวนการสัมมนา  ความรู้เรื่องการ
สัมมนาหลักการจัดสัมมนา และขอบเขตประเด็นปัญหาที่ต้องใช้กระบวนการสัมมนา 
 
2554421 ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Governance in Public Management 
 ความหมาย แนวคิด ความเป็นมา ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาล
กับบรรษัทภิบาล อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อการจัดการภาครัฐ เปรียบเทียบการใช้ธรรมาภิบาลของไทย
กับต่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคการใช้ธรรมาภิบาล แนวโน้มของการใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 
2554422 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Public Administration Research 
 แนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา  สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการ เทคนิค
การใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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2. กลุ่มวิชาบังคับเลือก 
 
 (1) กลุ่มวิชาด้านองค์การและการจัดการ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2553104 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Organization Development and Change Management 
 แนวความคิด และหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ความเจริญเติบโตส่วนบุคคล
ของสมาชิกภายในองค์การสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน เพ่ือ
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 
 
2553105 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Innovation for Administration and Modern Management 
 เทคนิคการบริหาร การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์ การประเมินระบบการ
บริหารงานการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง เทคนิคการบริหาร และนวัตกรรมในการจัดการ
องค์การ 
 
2553106 การบริหารส านักงานในภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Office Management in Public Sector  
 การด าเนินงานของส านักงานในภาครัฐ บทบาทของการจัดส านักงาน ระเบียบงานสาร
บรรณระเบียบงานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติราชการของส านักงาน การประสานงาน 
การจัดสถานที่ท างาน การอ านวยการพนักงาน การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
2553107 ภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Leadership and Followership 
 คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามงาน บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม 
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้น าและผู้ตามท างานเป็นทีม การ
สร้างความภาคภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 
 
2553108 การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3(3-0-6) 
 State Enterprise and Public Organization Management 
 แนวคิด ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความส าคัญประเภทวิธีการด าเนินงานการและ
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชนกับหน่วยงานอื่น นโยบายรัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนแนวโน้มของการจัดการ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
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 (2) กลุ่มวิชาด้านนโยบายสาธารณะ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2553202 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 3(3-0-6) 
 Policy Implementation and Evaluation 
 แนวคิด ตัวแบบ และกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน า
นโยบายไปการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการบริหาร
โครงการ การแปลงยุทธศาสตร์องค์กรสู่ระดับบุคคล  การประเมินนโยบายสาธารณะ 
 
2553203 การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย 3(3-0-6) 
 Public Policy Development in Thailand 
 พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี กระบวนการ
ก าหนดและ พัฒนานโยบายสาธารณะ ของไทย นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
2553204 เครือข่ายนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Public Policy Networks in Local Community 
 หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และลักษณะส าคัญของเครือข่ายนโยบาย ประเภทของ
เครือข่าย การจัดตั้งและการรวมกลุ่มของเครือข่ายในท้องถิ่นและชุมชน บทบาทและอิทธิพลของกลุ่ม
เครือข่ายต่อการผลักดันและก าหนดนโยบายสาธารณะ การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายกับ รัฐบาล ธุรกิจ และ
กับกลุ่มเครือข่ายด้วยกันเอง ศึกษากรณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
2553205 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Seminar on Public Policy 
 สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในประเด็นในด้านสาระของนโยบายกระบวนการ และ
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะทั้งทางจริยศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมใช้กรณีศึกษาประกอบทั้ง
ในระดับท้องถิ่นชุมชนและระดับประเทศ 
 
2553206 การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Public Service 
 แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ ส าคัญ ประเภทของบริการสาธารณะ
ผลกระทบของบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะกับการเป็นผู้ประกอบการ 
แนวทางส่งเสริมพัฒนาประกอบการในกิจการสาธารณะ 
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 (3) กลุ่มวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2553302 มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Human Relations and Conflict Management 
 ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขต ปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและ
องค์การ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงาน และวิธีบริหารความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในองค์การ 
 
2553303 หลักการจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
 Principles of Compensation Management 
 แนวคิดทฤษฎีขอบข่าย ความส าคัญ หลักการ และประเภทค่าตอบแทนการวิเคราะห์
ค่าตอบแทนวิธีการบริหารค่าตอบหลักการจ่ายแทนทั้งระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ขององค์การ 
 
2553304 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Performance Evaluation in the Public Sector 
 แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่พึงได้จากการประเมินบุคคลในองค์การ
ในภาครัฐ การวัดผลการประเมินผล กระบวนการประเมินเพ่ือเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าท างาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมิน
บุคคลที่มีความแม่นตรง และเชื่อถือได้ 
 
2553305 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labor Relations 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร วิวัฒนาการ
ของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
นโยบายแรงงาน และภาวการณ์ท างานกฎหมายแรงงาน 
 
2553306 การบริหารทุนมนุษย์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Human Capital for Local Development 
 ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ ความส าคัญของทุนมนุษย์ บทบาทของ
ทุนมนุษย์ในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของทุนมนุษย์ของท้องถิ่น 
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 (4) กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2553406 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์ 3(3-0-6) 
 Public Administration in Buddhism 
 หลักการ แนวคิด ขอบเขตและเนื้อหาทางการปกครองกับแนวพระพุทธศาสนาวิเคราะห์
หลักการ แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2553407 การบริหารราชการเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Public Administration 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบบริหารราชการไทยกับต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ยุโรป
และอเมริกา ให้ครอบคลุมทั้งโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ ความสัมพันธ์กับอ านาจทางการบริหาร 
 
2553408 แนวคิดทางสังคมและการเมือง 3(3-0-6) 
 Concepts on Society and Politics 
 ทฤษฎีสังคมและการเมือง นักคิดส าคัญ ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง บทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นและกลุ่มในสังคม 
 
2553409 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Economics for Public Administration 
 แนวคิด หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานเศรษฐกิจทฤษฎีการเลือกของ
สังคมหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
เศรษฐศาสตร์กระแสรองและเศรษฐศาสตร์กระแสกลาง แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการทาง
การเมืองที่มีผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2553410 สังคมวิทยาทางการเมืองและการปกครอง 3(3-0-6) 
 Political and Government Sociology 
 ขอบเขตและก าเนิดของวิชาสังคมวิทยาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง
และการปกครอง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ตัวการ
ขยายตัวของลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้น าและ
ลักษณะอ านาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอ้ืออ านวยต่อความม่ันคงและก าลังอ านาจแห่งชาติ 
 
2553411 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Civil Society in Development Process 
 หลักการแนวคิดประวัติ ความเป็นมา และความส าคัญบทบาทของประชาสังคมในการ
บริหารและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ กระบวนการพัฒนาประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
กรณีศึกษาประเทศและต่างประเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
 (5) กลุ่มวิชาด้านการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
 
2553510 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation Management 
 แนวคิด กระบวนการการบริหารภาษีอากร  ระบบและประเภทภาษีอากร และนโยบาย
การบริหารภาษีอากรของไทย 
 
2553511 นโยบายการเงินและการคลัง 3(3-0-6) 
 Fiscal and Financial Policy 
 หลักการ วิธีการ เครื่องมือของนโยบายการเงินและการคลัง และกระบวนการในการ
ก าหนดและประสานแผนนโยบายการคลังและการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลัง
คลัง กับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 
 
2554517 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Financial Management 
 ขอบข่ายแนวคิดและทฤษฎีการจัดการการคลังท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างการคลัง
ท้องถิ่นกับการคลังรัฐบาลระดับชาติ ความเป็นอิสระของการคลังท้องถิ่นในการด าเนินการเกี่ยวกับการคลัง
ของการปกครองท้องถิ่นไทยปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันและอนาคตของการพัฒนาระบบการคลังของ
องค์กรการปกครองท้องถิ่นของไทย 
 
 2.3  กลุ่มวิชากฎหมาย 
 
2561204 กฎหมายมหาชน 2 (2-0-4) 
 Principle of Public Law 
 ลักษณะกฎหมาย ปรัชญา รากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนวิวัฒนาการของ
กฎหมายมหาชนในประเทศ ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานในทางกฎหมายมหาชน เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง การจัดบริการสาธารณะและการควบคุมการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
 Criminal Law I: General Principles 
 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1ตั้งแต่มาตรา 11-106 
และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 376-398 
 
2562306 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 3(3-0-6) 
 Criminal Law II: Offense 
 วิชาบังคับก่อน : 2652305กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366 
 
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Law of Evidence 
 ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักใน
การรับฟังและไม่รับฟังพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เองข้อสันนิฐาน หน้าที่น าสืบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 
 
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure I 
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญา และการสอบสวน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1และภาค 2 
 
2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 (2-0-4) 
 Criminal Procedure II 
 วิชาบังคับก่อน: 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้น
ฎีกา  และการบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 
3 ภาค 4 และภาค 6 
 

2.3 กลุ่มวิชา ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 
2553412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90) 

Preparation for Professional Experience in Public Administration 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
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แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้าน   
รัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
 
2553413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 
  Field Experience in Public Administration 

รายวิชาบังคับท่ีต้องผ่านก่อน: 2553412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

  ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยเน้น
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวางแผนโครงการในการ แก้ไข
ปัญหาการบริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ  การประชุม  การ
ฝึกอบรม  การสร้างทีม  การประเมินผล ฯลฯ 
 
2553414 การเตรียมสหกิจศึกษา  1 (45) 
  Cooperative Education Preparation 
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มี
องค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ   ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานใน
องค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริม
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
 

2553415 สหกิจศึกษา    6(540) 
  Cooperative Education 
  รายวิชาบังคับที่ต้องผ่านก่อน : 2553414 การเตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย และการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  รวมทั้งวิสัยทัศน์และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 
ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 
ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
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2551501                                                             3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ 
Introduction  to  Social  Science 
ศึกษาความหมาย  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และลักษณะเฉพาะ
ของสังคมศาสตร์ วิธีแสวงหาความรู้ ขอบเขตของวิชาสังคมศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตรก์ับมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาต ิ

2551401                                                    3(3-0-6) 
สังคมศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction to Social Science   
ความหมาย หลักการ แนวคดิ ลักษณะเฉพาะของสังคมศาสตร์ ความ
เป็นมาและพัฒนาการของสังคมศาสตร์ ขอบเขตของวิชาสังคมศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตรก์ับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ วิธีแสวงหา
ความรู้ ตลอดจนปญัหาและแนวโน้มของสังคมศาสตร ์

แก้ไขช่ือวิชา  เดิม “ความรู้เบื้องตน้
เกี่ยวกับสังคมศาสตร์” เป็น 
“สังคมศาสตรเ์บื้องต้น” 
เนื่องจากปรับรายชื่อให้เป็นสากลมาก
ขึ้นตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  
และปรับค าอธิบายรายวิชาตาม  
มคอ.1 
 

2551502                                                             3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  
Introduction to Public Administration 
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และ
ระหว่างอ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา 
พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ ทางการเมืองที่
ส าคัญ ตลอดจนความสมัพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 

2551402                                                          3(3-0-6) 
รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction to Political Science   
หลักการ แนวคิด ความหมาย ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับประชาชน และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทาง
การเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและ
อุดมการณ์ทางการเมืองส าคัญทีม่อีิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์” เป็น “รัฐศาสตร์
เบื้องต้น” 
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัและ
ขอบข่ายท่ีกว้างขึ้นในการต่อยอดกับ
ศาสตร์อื่น 
 

2551503                                                               3(3-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  
Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด  กระบวนการ  และ
ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโนบายสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานคลังและงบประมาณ  องค์การและ
กระบวนการบริหาร 

2551404                                       3(3-0-6) 
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Principles of Public Administration   
หลักการ แนวคิด ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒนาการ 
กระบวนทัศน์ องค์การสาธารณะและระบบราชการ นโยบาย
สาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและการคลัง 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ความรู้เบื้องตน้
เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์”  เป็น 
“หลักรัฐประศาสนศาสตร์”  และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัและ
ขอบข่ายท่ีกว้างขึ้นในการต่อยอดกับ
ศาสตร์อื่น 
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 การพัฒนา จริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ และ
แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

 
 

2551504                                                             3(3-0-6) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  
Constitution and political institutions 
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ  
และความส าคญัของกฎหมายธรรม ตลอดจนบทบัญญตัิว่าด้วยสถาบันทาง
การเมืองทีมีปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน  

2551405        3(3-0-6) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitutional law and Political Institutions   
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวัตถปุระสงค์และประเภทของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ การจดัตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนญูของประเทศไทย 

แก้ไขเฉพาะรหัสวิชา 
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และเป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่
เหมาะสมอยู่แล้วในการเรียนรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

2552105                                                             3(3-0-6) 
นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ ์  
Public Policy and Strategic Planning 
ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเกีย่วกับวิธีการในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ  ตลอดจนการวางแผนการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนและนโยบาย การเขียนโครงการ 

2552201                                                     3(3-0-6) 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning    
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย กับการวางแผน แนวคิดเกี่ยว
การวางแผนเชิงกลยุทธ์  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอด
กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “นโยบาย
สาธารณะและการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์” เป็น “นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน” 
เนื่องจากรายช่ือวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาไมส่อดคล้องกัน  และมีความ
ซ้ ากับค าอธิบายในรายวิชาอ่ืนของ
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร ์

2552206                                                             3(3-0-6) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Public Human Resource Administration  
ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคดิ และนโยบายการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ตั้งแต่การจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั การ
ก าหนดงานแต่ละต าแหน่ง การก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน การสรร
หา การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การ

2552301                                                   3(3-0-6) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Human Resource Management in the Public Sector  
ความเป็นมา แนวคดิ และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครฐั การประเมินระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

แก้รหัสวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และค าอธิบายรายวิชาเดิมมี
ความซ้ าซ้อนประเด็น จึงปรับใหมใ่ห้
เนื้อหาไมซ่้ าซ้อน 
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เสรมิสร้างขวัญก าลังใจ การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรภาครัฐ การประเมิน
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยศ์ึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2552307                                                             3(3-0-6) 
การบริหารงานคลังและงบประมาณ  
Fiscal  and  Budgeting  Administration 
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกีย่วกับการคลัง  และ
การงบประมาณระบบการคลัง  นโยบายทางเศรษฐกิจ  นโยบายการคลัง  
นโยบายการเงินของรัฐ  ระบบภาษีอากรรายรับ  รายจ่ายของรัฐ   หนี้
สาธารณะ  กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวเิคราะห์งบประมาณ
ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 

2552504                                       3(3-0-6) 
การบริหารการคลังสาธารณะ 
Public Fiscal Management   
ความหมาย ทฤษฎี แนวคดินโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณแผ่นดิน เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ
ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “การบริหารงาน
คลังและงบประมาณ”  เป็น “การ
บริหารการคลังสาธารณะ”และรหสั
วิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และเพื่อความทันสมัยและ
ค าอธิบายที่ไม่ซ้ าประเด็น และเพือ่
ความสอดคล้องกับ มคอ.1 
 

2552508                                                             3(3-0-6)  
ระบบบริหารราชการไทย  
Thai Public Administration System 
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคดิ กระบวนการ คา่นิยม ระบบ และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจยัแวดล้อมทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองที่มิทธิพลตอ่การบริหารราชการไทย ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบรหิารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบรหิารราชการแนวใหม่ 
แนวโน้มของกาบริหารราชการไทยในอนาคต ตลอดจนกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ที่ว่าด้วยการบริหารและการปกครอง แนวทางการปฏิบัติ
ราชการต่างๆ 

2551403                                                  3(3-0-6) 
ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administration System   
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจยัแวดล้อมทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองที่มิทธิพลตอ่การบริหารราชการไทย การปฏิรปู
ระบบราชการ การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบรหิาร
ราชการแนวใหม่ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการบริหารราชการ
ไทยในอนาคต 
 
 
 

แก้ไขรหสัวิชาและค าอธิบายรายวชิา 
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และเพื่อให้เนื้อหากระชับมาก
ขึ้น 
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2552509                                                               3(3-0-6)  
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
Organization Theory and Administration 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ ศึกษา
วิเคราะห์องค์การภาครัฐ ท้ังในด้านโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรม 
พัฒนาการความรูเ้กี่ยวกับองค์การในภาครัฐ การด าเนินขององค์การภายใต้
สภาพแวดล้อม หลักการบรหิารงานภาครัฐและหน้าทีส่ าคัญของผู้
บริหารงานภาครัฐ 

2551101                                                     3(3-0-6) 
องค์การและการจัดการภาครัฐ 
Organizational Theory and Public Management   
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ  วิเคราะห์
องค์การภาครัฐ ทั้งในด้านโครงสรา้ง กระบวนการและพฤติกรรม 
พัฒนาการความรูเ้กี่ยวกับองค์การในภาครัฐ การด าเนินขององค์การ
ภายใต้สภาพแวดล้อม หลักการบริหารงานภาครัฐและหน้าทีส่ าคัญของผู้
บริหารงานภาครัฐ 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ทฤษฎีองค์การ
และการบริหาร” เป็น “ทฤษฎี
องค์การและการจัดการภาครัฐ” และ
รหัสวิชา 
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และค าอธิบายรายวิชาที่มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 

2553110                                                           3(3-0-6) 
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย 
Thai Local Politics and Government 
การจัดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสมัพันธ์
ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝา่ยบริหาร และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ไทย ความสมัพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ า ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับประชากร สถานการณ์ปัจจุบนัและ
แนวโน้มของการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  

2551102                                                                3(3-0-6) 
แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 
Concept of Local Government   
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการ รูปแบบและพัฒนากระบวนการของ
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ
พฤติกรรมการเมืองและแนวโนม้ของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “การเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่นไทย” เป็น “แนวคิด
การปกครองท้องถิ่น” รหัสวิชาและ
ปรับค าอธิบายรายวชิา 
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และแก้ไขช่ือวิชาให้มีความ
ทันสมัยและปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามช่ือวิชาให้ครอบคลมุมากข้ึนกบั
การปฏิบัติงานท้องถิ่น 
 

2553111                                                             3(3-0-6) 
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
Project Analysis and Project Management 
ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การ
วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิด

2553207                                           3(3-0-6) 
การวางแผนและการบริหารโครงการ 
Project Planning and Management    
แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ 
การจัดท าข้อเสนอโครงการ  การบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

ตัดรายวิชา “การวิเคราะห์โครงการ
และการบริหารโครงการ” ออก  โดย
น ารายวิชาการวางแผนและการ
บริหารโครงการมาแทน 
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ในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อ
การบริหารโครงการ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของ
สังคมไทย 

เนื่องจากเพื่อความทันสมยัและ
ครอบคลมุเนื้อหากับการเรยีนใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

2553112                                                             3(3-0-6) 
ระบบสารสนเทศส าหรับนักบริหาร  
Management  Information  System for Administrator 
ศึกษาแนวทฤษฏีเกี่ยวกับการจดัการระบบสารสนเทศ การวิเคราะหข์ั้นตอน
ของงานในองค์การ ท้ังการวามแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และ
การประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ การปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน 

2552103                                                     3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 
Computer and Information for Administrators   
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์ขัน้ตอน
กระบวนการในองค์การบรูณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ระบบสารสนเทศ
ส าหรับนักบริหาร” เป็น
“คอมพิวเตอร์และสารเทศส าหรบันัก
บริหาร” และแก้รหสัวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา 
เนื่องจาก ข้อเสนอแนะจากบณัฑติที่
และส าเรจ็การศึกษา  และผู้ใช้บณัฑิต
ด้วยปัจจุบันรายวิชาที่นักศึกษา       
รัฐประศาสนศาสตร์เรยีนนั้นมีหนว่ย
กิตที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จ านวน  3  
หน่วยกิต จึงท าให้ไมส่ามารถสมคัร
เข้าท างานใน อปท.ได้หลักสูตรจึง
ปรับรายวิชาที่ตอบสนองความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑติจึง
เพิ่มเนื้อหาการเรียน 

2553413                                                             3(3-0-6) 
รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานษุยวิทยาสังคมวิทยาและจิตวิทยา  
Anthropological, Sociological and Psychological Public 
Administration 
บรรยาย อธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร  โดย
อาศัยตัวแปรมานุษยวิทยา อันได้แก่ อีโทส (Ethos) และวัฒนธรรม 

2552502                                        3(3-0-6) 
จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Psychology, Anthropology and Sociology for Public 
Administration   

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “รัฐประศาสน
ศาสตร์แนวมานุษยวิทยาสังคมวิทยา
และจิตวิทยา” เป็น “จิตวิทยา 
มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาส าหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์” และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา รหัสวิชา 
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(Culture) ตัวแปรทางสังคมวิทยา อันได้แก่ อ านาจ (Power) องค์การ 
(Organization) กลุ่ม (Group) บทบาท (Role) ปทัสถานสังคม (Social 
norm) และการอบรมบม่นิสยั (Socialization) และตัวแปรจิตวิทยา อัน
ได้แก่ การรับรู้ (Perception) ความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ/ 
อุดมการณ์ (Adtitude)/ Ideology ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) 
ค่านิยม (Value) บุคลิกภาพ (Personality) อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
(Character) / Identity) ลักษณะการ (Trait) ความต้องการ (Need) และ
การจูงใจ (Motivation) 

การอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร โดยอาศัย
ตัวแปรจิตวิทยา ตัวแปรมานุษยวทิยา และตัวแปรทางสังคมวิทยาส าหรับ
รัฐประศาสนศาสตร ์

เนื่องจากมีการจดัล าดับของค าส าคัญ
ในช่ือวิชาให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับบริบทตามแนวคดิทฤษฎีมากข้ึน  
และปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
มากขึ้น 
 
 

2553514                                                               3(3-0-6) 
การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความส าคญั และพัฒนาการของการ
บริหารการพัฒนา  ความสมัพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
พัฒนาประเทศและท้องถิ่น เปรียบเทียบการบริการการพัฒนาของไทยกับ
ประเทศอื่น ๆ โดยเน้นทั้งการพัฒนาสังคม การเมืองและระบบราชการ 

 ตดัรายวิชาดังกล่าวออก   
เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่มีความ
ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบ
ประเด็นส าคญัในเนื้อหาวิชานี้ได้มกีาร
กล่าวไว้ในรายวิชาอื่นของหลักสูตร
แล้ว 

2554415                                                              3(3-0-6) 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Morality  and Ethics  for Public  Administration 
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการ
บริหารและคณุธรรมพื้นฐานส าหรบันักบริการ ธรรมาภิบาลกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารเชิงพุทธศาสน์ จริยธรรมกับการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรม กรณีศึกษาปัญหาทางจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 

2554421                                        3(3-0-6) 
ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ 
Governance in Public Management   
ความหมาย แนวคดิ ความเป็น ความส าคญั วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ธรรมาภิบาลกับ บรรษัทภิบาล อิทธิพลของธรรมภิบาลต่อการจัดการ
ภาครัฐ เปรียบเทียบการใช้ธรรมภบิาลของไทยกับต่างประเทศ ปัญหา
อุปสรรคการใช้ธรรมาภิบาล แนวโน้มของการใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ตัดรายวิชา “คุณธรรมและจรยิธรรม
ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์” 
และน ารายวิชา “ธรรมาภิบาลในการ
จัดการภาครัฐ” มาแทน และแก้รหัสวิ
ชาค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากรายวิชาคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร์ไม่มีความทันสมัยในยุค
ปัจจุบัน  ประกอบกับรายละเอียด
วิชาได้มีการบรรจุในรายวิชาอื่นแล้ว  
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และเพื่อความสอดคล้องในประเดน็
ธรรมาภิบาลของ มคอ.1 

2554516                                                               3(3-0-6) 
รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม 
Postmodernism  Public  Administration 
ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์  โดยเนน้ผลงานการตีความ (Humanistic) ของ
สมัยโครงสร้างนิยมและภายหลังโครงสร้างนิยม (Structuralism and Post 
- Structuralism) และการรื้อสร้าง (Deconstruction) ของภายหลงั
สมัยใหม่นยิม (Postmodernism) 

2553417                                                           3(3-0-6) 
รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม ่
Public Administration and Postmodern   
แนวคิด ลักษณะ ขอบข่าย ความเป็นมาและพัฒนาการของหลังสมัยใหม่ 
ทฤษฎีของหลัง สมัยใหม่ ท่ีมีอิทธพิลต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร ์

แก้ไขรหสัวิชาและค าอธิบายรายวชิา
ใหม ่
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และเพื่อความกระชับใน
ค าอธิบายรายวิชา 

2554117                                                             3(3-0-6) 
การประเมินผลโครงการภาครัฐ  
Program  Evaluation  in Public sector 
ศึกษาแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีพึงได้จากการประเมิน
บุคคลในองค์การ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐอันเป็นเหตุปจัจัยในการ
วัดผลประเมินผล กระบวนการประเมินเพื่อเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคล
เข้าท างาน การประเมินผลการปฏบิัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ
โดยใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่นตรงและ
ความเชื่อถือได ้
 

2553418                                      3(3-0-6) 
การประเมินผลโครงการภาครัฐ 
Public Project Evaluation    
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ 
แนวคิดการประเมินผลโครงการภาครัฐ ตัวแบบการประเมินโครงการ ตัว
แบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรภาครัฐ การออกแบบการประเมิน การ
เขียนข้อเสนอโครงการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมูลและการจดัท ารายงานการประเมินผลโครงการ 

แก้ไขรหสัวิชา และค าอธิบายรายวิชา
ใหม ่
เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มวิชาตาม 
มคอ.1 และเพื่อความกระชับใน
ค าอธิบายรายวิชา 

2554618                                                             3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
English for Public  Administrators 1 
ศึกษาการใช้ศัพท์ ประโยคและบทความซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรหิารการ
จัดการส าหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นทักษะการพูด  
การฟัง การสนทนา การเจรจาต่อรอง 

2552501                                                           3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
Communicative English for  Public Administrators  
ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และ
รูปประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1”  
เป็น “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์” และแก้
รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
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เนื่องจากช่ือวิชาเดิมมีภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1  
และภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 2 ซึ่งท้ัง 2 วิชา
ดังกล่าว ใช้ช่ือเดียวกันและมเีลข
ก ากับ 1 และ 2 อาจดูเหมือนเป็น
เนื้อหาท่ีเรียนก่อนและหลัง  ดังนั้น
เพื่อความชัดเจนและป้องกันการ
สับสน จึงปรับชือ่วิชาใหม่ให้ชัดเจน
และทันสมัยมากข้ึน พร้อมท้ังปรบั
รหัสวิชาเพื่อการแบ่งกลุ่ม และ
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับช่ือ
วิชา 

2554619                                                               3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
English for Public  Administrators 2 
ศึกษาการใช้ศัพท์ ประโยคและบทความซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรหิารการ
จัดการส าหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จากรณีศึกษาที่ปรากฏใน
บทความ หนังสือพิมพ์ วารสาร และจากสื่ออ่ืน ๆ 

2553416                                                   3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์งานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
English for Public Administrators Academic Analysis  
อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวเิคราะห์ การตีความ 
และการแสดงความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2”  
เป็น “ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
งานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์” 
และปรับค าอธิบายรายวิชาใหม ่
เนื่องจากช่ือวิชาเดิมมีภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1  
และภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 2 ซึ่งท้ัง 2 วิชา
ดังกล่าว ใช้ช่ือเดียวกันและมเีลข
ก ากับ1 และ 2 อาจดูเหมือนเป็น
เนื้อหาท่ีเรียนก่อนและหลัง  ดังนั้น
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เพื่อความชัดเจนและป้องกันการ
สับสน จึงปรับชื่อวิชาใหม่ให้ชัดเจน
และทันสมัยมากข้ึน พร้อมท้ังแก้รหัส
วิชาและค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับช่ือวิชา 

2554720                                                               3(3-0-6) 
สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics for Public Administration Research 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิตภิาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์
เบื้องต้น กระบวนการ เทคนคิการใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

2554422                                                   3(2-2-5) 
สถิติส าหรับการวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics for Public Administration Research   
แนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา  สถิติวิเคราะหเ์บื้องต้น 
กระบวนการ เทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

แก้ไขรหสัวิชาและค าอธิบายรายวชิา
และปรับหน่วยกิจจาก 3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5) 
เนื่องจากปรับชั่วโมงปฏิบตัิให้มีมาก
ขึ้นชัดเจนในเนื้อหาและการออกแบบ
จัดเรยีนการสอน 

2554721                                                             3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Introduction to Research Methodology  
in Public Administration  
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ วิธีการต่างๆในการวิจัย การด าเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล การอ่านผลการวิจัย การเขยีนโครงการวิจัย การน า
วิธีการและผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏบิัติการด าเนินงานวิจัยภาคสนามทุก
ขั้นตอน 

2553419                                       3(2-2-5)                        
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology for Public Administration  
ความหมาย  จดุประสงค์ของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การอ่าน
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจยั การน าวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ฝึก
ปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยภาคสนามทุกข้ันตอน 

แก้ไขรหสัวิชาและค าอธิบายรายวชิา
เพิ่มเตมิ และปรับชั่วโมงการเรียน 
เดิม 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)  
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัและ
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงโดยการ
จัดท าวิจัยเชิงพื้นที ่ประกอบกับ
พัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่  21                      

2554722                                                              3(3-0-6) 
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Administration 
 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เช่นนโยบายสาธารณะ การบริหาร
ท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหาร

2554420                                                  3(2-2-5) 
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Public Administration    

แก้ไขรหสัวิชา และค าอธิบายรายวิชา
และช่ัวโมงการเรียน เดิม 3(3-0-6) 
เป็น 3(2-2-5)  
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องค์การและทรัพยากรมนุษย์ และการบรหิารความขัดแย้ง การบรหิาร
พัฒนา สรุประบบคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ท้ังนี้อยู่ในความควบคมุดูแล
ของอาจารย์ผูส้อน 

แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ความส าคญั และกระบวนการสัมมนา  
ความรู้เรื่องการสมัมนา  หลักการจัดสัมมนา  และขอบเขตประเด็นปัญหา
ที่ต้องใช้กระบวนการสัมมนา 

เนื่องจากเพิ่มความกระชับของเนื้อหา
ที่มีประเด็นซ้ าซ้อน  ประกอบกับเพื่อ
ความชัดเจน ในการประเมินผลการ
จัดการเรียนสอนตาม TQF 5 ด้าน 

2552123                                                              3(3-0-6) 
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและการบริหารโครงการ  
Policy Implementation and Program Management 
ศึกษากระบวนการและตัวแบบในการวิเคราะห์การแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
กระบวนการบริหารโครงการภาครัฐ  การจัดท าข้อเสนอโครงการตาม
ยุทธศาสตร์  การควบคุมการด าเนนิโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออก ได้มีกล่าวไว้ในรายวิชาการ
วางแผนและการบริหารโครงการแล้ว 

2552124                                                             3(3-0-6) 
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
Public Policy Formulation and Analysis 
ศึกษาพัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายศาสตร์ และการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะในแตล่ะขึ้นตอนของกระบวนการทางนโยบาย ตั้งแต่การวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การวเิคราะห์
ทางเลือก เพื่อเลือกวิธีการแก้ปญัหาในขั้นการก าหนดนโยบาย การวิเคราะห์
ในขัน้การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จนถึงการวิเคราะห์ในการตดิตาม และ
วิเคราะหผ์ลของการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การยุติ หรือพัฒนา
นโยบายสาธารณะต่อไป 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออก ได้มีกล่าวไว้ในรายวิชา
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
แล้ว 

2553225                                                             3(3-0-6) 
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
Public  Human  Resource  Planning and Development 

2552503                                                         3(3-0-6)                                                   
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 

แก้ไขรหสัวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ศึกษาแนวคิด ขอบเขตและวิธีการในวางแผนและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรภาครัฐการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ โดยเน้นกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในดา้นต่างๆ 
ทั้งทักษะ ความรู้และทัศนคติ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์การและการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

Human Resource Planning and Development in Public 
Sector 
แนวคิดกระบวนการและเทคนิคการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การประเมิน
และพยากรณ์ความต้องการอัตราก าลังสมรรถนะและศักยภาพเป้าหมาย
และแนวทางการคดัสรรบุคลากรให้ตรงกับงานหลักการ และแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีการและการประเมินผลการฝึกอบรมและ
พัฒนาการพัฒนาสายอาชีพปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและอนาคตของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาเดิมมี
ความซับซ้อนของประเด็นใน
การศึกษาในหลักสูตรใหม่จึงท าการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
กระชับของเนื้อหามากขึ้นเพื่อง่ายต่อ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อง
ผู้เรยีน 

2553226                                                             3(3-0-6) 
การบริหารค่าตอบแทน  
Compensation   Administration 
ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทน  หลักการบริหารค่าตอบแทน 
วิธีการประเมินค่างาน การส ารวจค่าตอบแทน วิธีการก าหนดนโยบาย 
โครงสร้างและอตัราส่วนค่าตอบแทนในราชการไทยและวิธีการจา่ย
ค่าตอบแทนในราชการไทย 

2553303                                     3(3-0-6) 
หลักการจัดการค่าตอบแทน 
Principles of Compensation Management   
แนวคิดทฤษฎีขอบข่าย ความส าคญั หลักการ และประเภทค่าตอบแทน
การวิเคราะห์ค่าตอบแทนวิธีการบริหารค่าตอบหลักการจ่ายแทนทั้งระบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การ 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “การบริหาร
ค่าตอบแทน” เป็น “หลักการจดัการ
ค่าตอบแทน” และรหัสวิชา ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากความสอดคล้องตาม มคอ.1 
และค าอธิบายรายวิชาที่ทันสมยั
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ขึ้น 

2553327                                                             3(3-0-6) 
แรงงานสัมพันธ ์  
Labour  Relation 
ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบรหิาร ประวัติและวิวัฒนาการ
ของสหภาพแรงงานท้ังในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสมัพันธ์ สภาพข้อ
ขัดแย้งระหว่างนายจา้งกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุด
งาน นโยบายแรงงานและ การนัดหยุดงานนโยบายแรงงานและภาวการณ์
ท างานกฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2553305                                       3(3-0-6) 
แรงงานสัมพันธ ์
Labor Relations   
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจา้งกับฝ่าย
บริหาร วิวัฒนาการของสหภาพแรงงานท้ังในและต่างประเทศ ปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นโยบายแรงงาน
และภาวการณ์ท างานกฎหมายแรงงาน 

แก้ไขรหสัวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาเดิมมี
รายละเอียดที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุ
ประเด็นส าคญัในการศึกษา 
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2554228                                                             3(3-0-6) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ  
Performance  Evaluation  in  Public  Sector  
ศึกษาแนวคิด  หลักการ  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่พึงได้จากการ
ประเมินบุคคลในองค์การ  พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐอันเป็นเหตุปัจจัย
ในการวัดผลการประเมินผล  กระบวนการประเมินเพื่อเลือกสรร  บรรจุ  
แต่งตั้งบุคคลเข้าท างาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดี
ความชอบโดยใช้เทคนิค  และเครือ่งมือในการประเมินบุคคลทีม่ีความแม่น
ตรงและความเชื่อถือได ้

2553304                                  3(3-0-6) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ 
Performance Evaluation in the Public Sector   
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่พึงได้จากการประเมิน
บุคคลในองค์การในภาครัฐ การวดัผลการประเมินผล กระบวนการ
ประเมินเพื่อเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าท างาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการพจิารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมอืใน
การประเมินบุคคลที่มีความแม่นตรงและความเช่ือถือได ้

แก้ไขรหสัวิชา และปรบัค าอธิบาย
บางส่วน 
เนื่องจากปรับรหสัวิชาเพื่อการ
แบ่งกลุ่มวิชาตาม มคอ.1 ปรบัค าวา่ 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเช่ือม
เนื้อหาเพื่อความกระชับของเนื้อหา 

2553329                                                             3(3-0-6) 
การบริหารภาษีอากร 
Taxation  Administration 
ศึกษาแนวคิด  กระบวนการการบริหารภาษีอากร  ระบบภาษีอากร  
นโยบายและกระบวนการบริหารภาษีอากรของไทย 

2553510                                       3(3-0-6) 
การบริหารภาษีอากร 
Taxation Management   
แนวคิด กระบวนการการบริหารภาษีอากร  ระบบและประเภทภาษอีากร 
และนโยบายการบริหารภาษีอากรของไทย 

แก้ไขรหสัวิชา และปรบัค าอธิบาย
บางส่วน 
เนื่องจากปรับรหสัวิชาเพื่อการ
แบ่งกลุ่มวิชาตาม มคอ.1 ปรบัค าวา่ 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเช่ือม
เนื้อหาเพื่อความกระชับของเนื้อหา 

2553330                                                             3(3-0-6) 
นโยบายการคลังและการเงิน 
Financial  and  Fiscal  Monetary  Policies 
ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการในการก าหนดและประสานแผน
นโยบายการคลังและการเงิน  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลงั  
นโยบายการเงินกับการบริหารการคลัง 
 

2553511                                     3(3-0-6) 
นโยบายการเงินและการคลัง 
Fiscal and Financial Policy   
หลักการ วิธีการ เครื่องมือของนโยบายการเงินและการคลัง และ
กระบวนการในการก าหนดและประสานแผนนโยบายการคลังและการเงิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลังคลัง กับนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ 

แก้ไขรหสัวิชา และปรบัค าอธิบาย
บางส่วน 
เนื่องจากปรับรหสัวิชาเพื่อการ
แบ่งกลุ่มวิชาตาม มคอ.1 ปรบัค าวา่ 
“ศึกษา” ออกและปรับค าเช่ือม
เนื้อหาเพื่อความกระชับของเนื้อหา 

2553331                                                             3(3-0-6) 
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
Local  Financial  and  Fiscal  Administration 

2554517                                     3(3-0-6) 
การบริหารการคลังท้องถิ่น 
Local Financial Management   

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “การบริหาร
การเงินการคลังท้องถิ่น”  เป็น “การ
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น  การบริหารรายได้ และ
รายจ่ายของหน่วยปกครองระดบัท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการ
คลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติกระบวนการบรหิารงบประมาณที่เนน้ผลงาน
บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อจ ากัดของกแนวทางกานพัฒนา
ระบบการคลังของท้องถิ่น 

ขอบข่ายแนวคิดและทฤษฎีการจดัการการคลังท้องถิ่นความสัมพันธ์
ระหว่างการคลังท้องถิ่นกับการคลงัรัฐบาลระดับชาติ ความเป็นอิสระของ
การคลังท้องถิ่นในการด าเนินการเกี่ยวกับการคลังของการปกครองท้องถิ่น
ไทยปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันและอนาคตของการพัฒนาระบบการ
คลังขององค์กรการปกครองท้องถิ่นของไทย 

บริหารการคลังท้องถิ่น” และแก้รหัส
วิชา และปรับค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากเพื่อเป็นความยุบรวม
ประเด็นที่ซ้ าซ้อนและเพื่อความ
ทันสมัยจึงท าการปรับชื่อวิชา 
ประกอบกับการปรับค าอธิบาย
“ศึกษา” ตัดออกและปรับค าเชื่อม
เนื้อหาเพื่อความกระชับของเนื้อหา 

2551432                                                             3(3-0-6) 
พฤติกรรมองค์การ 
Organization  Behavior 
ศึกษาความสมัพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชน
และกลุม่ซึ่งมผีลกระทบต่อการบรหิาร  การเป็นผู้น า  การจูงใจ  การ
ประสานงาน  การสื่อความเข้าใจในองค์กร  ตลอดจนอิทธิพลตา่งๆ อันเกิด
จากสภาพแวดล้อม  ในการบริหารงานองค์การภาครัฐ ศึกษาการใช้พลังงาน
ของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  การสร้างขวัญและก าลังใจใหก้ับ
บุคคลในองค์การภาครัฐ  รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
ภาครัฐ 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 

2552433                                                             3(3-0-6) 
การพัฒนาองค์การภาครัฐ 
Public  Organization  Development 
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลกัการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การ
ผสมผสานความเจรญิเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเขา้กับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยเนน้หนักเรื่องการสร้างทีมงาน  เพื่อน ามาซึ่ง

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 
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การเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององค์การ 
2552434                                                             3(3-0-6) 
เทคนิคการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management  Techniques 
ศึกษาเทคนิคทางการบริหารตา่งๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ
วิเคราะหเ์พื่อให้การท างานได้มาตรฐาน การบรหิารงานโดยวัตถุประสงค์ 
(Management by Objective) การประเมินระบบการบริหารงานด้วย  
Balanced Scorecard การจดัการความรู้ การบริหารความเสีย่ง การ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลติ รางวัลคณุภาพการบริหารงานภาครัฐ  การ
บริหารแบบบรูณาการ กลุม่ควบคมุคุณภาพ PERT,CPM  เป็นต้น  รวมทั้ง
เทคนิคเชิงปริมาณบางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหาร 

2553105                                    3(3-0-6) 
นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ 
Innovation and Modern Managementเทคนิคการบริหาร การ
ปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์ การประเมินระบบการบริหารงานการ
จัดการความรู้ การบริหารความเสีย่ง เทคนิคการบริหาร และนวัตกรรม
การจัดการ 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “เทคนิคการบรหิาร
และการจัดการสมยัใหม่” เป็น 
“นวัตกรรมการบริหารและการ
จัดการสมัยใหม่” และแก้รหัสวิชา
และปรับค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัการในการ
บริหารจดัการภาครัฐในปัจจุบันมกีาร
ใช้เครื่องมือในการบริหารสมยัดังนัน้
จึงปรับเพื่อความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมคอ. 1  

2552535                                                             3(3-0-6) 
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย 
Thai  Public  Enterprise  Administration 
ศึกษาหลักการและนโยบายการจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ  วิวัฒนาการของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  การจดัรูปงาน  วิธีการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจัดการทั่วไป  การบรหิารงานบุคคลและการบริหารการเงิน  บทบาท
ของรัฐบาลต่อรัฐวสิาหกิจ  ปัญหาต่างๆในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ไทยตลอดจนวิธีการแกไ้ข 

2553108                                       3(3-0-6) 
การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
State Enterprise and Public Organization Management  
แนวคิดความเป็นมา วัตถุประสงค ์ความส าคญัประเภทวิธีการด าเนนิงาน
การและบริหารจัดการรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชนความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชนกับหน่วยงานอ่ืน 
นโยบายรัฐท่ีมีต่อรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชนแนวโน้มของการจดัการ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

แก้ไขช่ือวิชา  เดิม “การบริหารงาน
รัฐวิสาหกิจไทย”  เป็น “การบรหิาร
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”  
และแก้รหัสวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เนื่องจากความทันสมยัและความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
มคอ.1  

2552536                                                             3(3-0-6) 
การบริหารงานส านักงานภาครัฐ 
Office  Management  in Public  Sector 
ศึกษาการด าเนินงานของส านักงานในภาครัฐ  บทบาทของการจัดส านักงาน 
ระเบียบงานสารบรรณ  ระเบียบงานพัสดุ  การวางแผนผัง และระเบียบวิธี

2553106                                        3(2-2-5) 
การบริหารส านักงานในภาครัฐ 
Office Management   
การด าเนินงานของส านักงานในภาครัฐ บทบาทของการจัดส านักงาน 
ระเบียบงานสารบรรณระเบียบงานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธี

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “การบริหารงาน
ส านักงานภาครัฐ” เป็น “การบริหาร
ส านักงาน” และปรับชั่วโมงการเรยีน
ของรายวิชาจาก 3(3-0-6)  เป็น 3(2-
2-5)  
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ปฏิบัติราชการของส านักงาน  การประสานงาน  การจัดสถานท่ีท างาน  การ
อ านวยการพนักงาน  การควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติราชการของส านักงาน การประสานงาน การจัดสถานท่ีท างาน การ
อ านวยการพนักงาน การควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากให้มีความทันสมัยและ
ครอบคลมุเนื้อหาของรายวิชาที่
สามารถน าไปประยุกต์การปฏิบัติงาน
จริงเพื่อความเช่ียวชาญในสายงาน 

2553437                                                             3(3-0-6) 
การบริหารงานต ารวจไทย 
Thai  Police  Administration 
 ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา บทบาท และหน้าที่ของต ารวจ หลักการ
จัดระบบการบรหิารงานต ารวจ  การวางแผนปฏิบตัิการ การประสานงาน
การควบคุม  บังคับบัญชา  การฝกึอบรม  การประชาสัมพันธ์  การเข้าถึง
ประชาชน  ปัญหา และข้อจ ากดัตา่งๆ ในการบริหารงานต ารวจของประเทศ
ไทย  ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน 

2554437                                                             3(3-0-6) 
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน 
Organization and  System  Analysis   
ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะหเ์ชิงระบบ  ความหมายและประเภทของ
ระบบลักษณะพื้นฐาน  ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย         
สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ  ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิง
ระบบ  การศึกษาองค์การด้วยวิธกีารเชิงระบบ  การออกแบบและวเิคราะห์
ระบบองค์การ  การแกแบบและวเิคราะหร์ะบบการบริหารปฏิบตัิการ  
ปัญหาระบบการปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ  การวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การประยุกตเ์ครื่องมือเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพเพื่อการวเิคราะห์  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบคณุภาพ
ชีวิตในองค์การ 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 
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2554438                                                             3(3-0-6) 
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
Comparative Local Government and Administration 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น  
การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหาร  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  
โครงสร้างและการบรหิารองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ของ
ต่างประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง  ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทย 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 

2554440                                                             3(3-0-6) 
การจัดองค์กรท้องถิ่น 
Local Organization  Management 
 ศึกษาความหมาย  หลักการ  ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น  ทั้งที่เป็นของ
รัฐและเอกชน  โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์กรในท้องถิ่นการ
ประสานงาน  การจัดการและด าเนินงานระหว่างองค์กรในชุมชนระดับต่างๆ 
แนวโน้มการจดัองค์กรท้องถิ่น  และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 

2554441                                                             3(3-0-6) 
การศึกษาเอกเทศ 
Independent  Study 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่ส าคญัและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ท้องถิ่นโดยเสนอโครงการด าเนินการศึกษาตามโครงการ ฝึกปฏบิัติการ
ศึกษาค้นคว้า  เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ  ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้
การควบคุมและค าแนะน าของอาจารยผ์ู้สอนประจ ากลุ่ม 
 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 
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2551142                                                             3(3-0-6) 
การเมืองการปกครองของไทย  
Thai Politics and Government 
ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทาง
การเมืองของไทยวิเคราะห์ปญัหาและเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองและการเมือง 

 ตัดรายวิชาออก 
เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาดังกลา่ว
ที่ตัดออกไม่มคีวามสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ปัจจุบัน  ประกอบกับประเด็นส าคัญ
บางส่วนไดม้ีการน าไปกล่าวไว้ใน
รายวิชาอื่นของหลักสูตรแล้ว 

2552543                                                             3(3-0-6) 
รัฐประศาสนนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน ์
Political Science in Buddhism 
การศึกษาแนวคิดในพุทธศาสนา ความหมาย ค านิยาม ขอบเขต เนือ้หาวิชา
และวิธีการศึกษาแบบความคดิพื้นฐานทางการบริหาร  เปรียบเทียบแนว
พุทธศาสน์และหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง 

2553406                                        3(3-0-6)                                                
รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน ์
Public Administration in Buddhism   
หลักการ แนวคิด ขอบเขตและเนือ้หาทางการปกครองกับแนว
พระพุทธศาสนาวิเคราะห์หลักการ  แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรท์ี่
ปรากฏในพุทธศาสนาเทียบเคียงกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

แก้ไขรหสัวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาเดิมมี
ความซับซ้อนของประเด็นใน
การศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การเรยีนการสอนจึงปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความกระชับมากขึ้น 

2552544                                                             3(3-0-6) 
ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม 
Civil Society and Participation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาเกี่ยวกับประชาสังคม บทบาทของประชา 
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครฐั ภาคประชาชนและภาคเอกชน  
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับการมีส่วนร่วม    ทิศทางและแนวโน้ม
ของประชาสังคม ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการเกดิประชาสังคม 
เน้นกรณศีึกษาขบวนการประชาสงัคมของไทย 

2553411                                        3(3-0-6) 
ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา 
Civil Society in Development Process   
หลักการแนวคดิประวัติความเป็น และความส าคญับทบาทของประชา
สังคมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
กระบวนการพัฒนาประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกรณีศึกษาประเทศ
และต่างประเทศ 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ประชาสังคมและ
การมีส่วนร่วม”  เป็น “ประชาสังคม
ในกระบวนการพัฒนา” และแกร้หัส
วิชาและปรับค าอธิบายวิชา 
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัของ
รายวิชาที่ต้องมีการปรับให้ทัน
สถานการณ์ไทยและต่างประเทศ 
ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 ในการพัฒนารายวิชาใน
หลักสตูร 
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2554545                                                             3(3-0-6) 
ทฤษฎีทางการเมือง     
Political Theory 
ศึกษาการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีที่
ส าคัญๆในทางรัฐศาสตร์ในสมัยปจัจุบัน เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง 
หน้าท่ี ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการสื่อความหมาย และทฤษฎีการ
พัฒนาทางการเมือง 

2553408                                                     3(3-0-6) 
แนวคิดทางสังคมและการเมือง 
Concepts on Society and Politics   
ทฤษฎีสังคมและการเมือง  นักติดส าคัญๆ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  บทบาทและพฤติกรรม
ทางการเมืองของชนช้ันและกลุ่มในสังคม 

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “ทฤษฎีทาง
การเมือง” เป็น “แนวคิดทางสังคม
และการเมือง”  และแก้รหัสวิชาปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากวิชาเดิมไม่ได้เปิดกว้างทาง
แนวคิดทางสังคมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของ
นักวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 จึงท าการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าว 

2554546                                                             3(3-0-6) 
สังคมวิทยาการเมือง  
Political Sociology 
การศึกษาขอบเขตและก าเนดิของวิชาศาสตรส์ังคมวิทยาการเมือง  เน้น
พิจารณาความสมัพันธ์ระหวา่งสังคมกับการเมือง  แนวคิดของนักสังคม
วิทยาการเมือง  สาเหตุทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ตัวการขยายตัว
ของลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบตา่งๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบ
ประชาธิปไตย  ภาวะความเป็นผู้น าและลักษณะอ านาจที่เกิดขึ้น  
เอกลักษณ์ของสังคมไทยท่ีเอื้ออ านวยต่อความมั่นคงและก าลังอ านาจ
แห่งชาติ 

2553410                                        3(3-0-6) 
สังคมวิทยาทางการเมืองและการปกครอง 
Political and Government Sociology   
ขอบเขตและก าเนิดของวิชาสังคมวิทยาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมกับการเมืองและการปกครอง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง 
สาเหตุทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิเศรษฐกิจ
ในรูปแบบเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็น
ผู้น าและลักษณะอ านาจท่ีเกดิขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยท่ีเอื้ออ านวยต่อ
ความมั่นคงและก าลังอ านาจแห่งชาต ิ

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “สังคมวิทยา
การเมือง” เป็น “สังคมวิทยาทาง
การเมืองและการปกครอง” และแก้
รหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากเพื่อเพ่ิมเนื้อหาในการศึกษา
ให้ครอบคลุมในประเด็นทางสังคม
วิทยา การเมือง และการปกครอง 
และปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
กระชับและชัดเจนมากข้ึน 

2554547                                                             3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์ทางการเมือง 
Political  Economy 
การศึกษาหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปาทาน อุปสงค์ เศรษฐศาสตร์
กระแสหลักเศรษฐศาสตร์กระแสรองและเศรษฐศาสตร์กระแสกลาง  

2553409                                       3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Economics for Public Administration   
แนวคิด หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจทฤษฎี
การเลือกของสังคมหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความ
เป็นธรรม เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเศรษฐศาสตร์กระแสรองและ

แก้ไขช่ือวิชา เดิม “เศรษฐศาสตรท์าง
การเมือง” เป็น “เศรษฐศาสตร์
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์” และแก้
รหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากวิชาเดิมมเีนื้อหาเน้นไปท่ี
ศาสตร์ทางรัฐศาสตรม์ากเกินไปท าให้
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แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐศาสตร์กระแสกลาง แนวคดิเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการทาง
การเมืองที่มีผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ต้องมีการปรับเนื้อหาให้อยู่ใน
ขอบข่ายวิชาที่เป็นของรัฐประศาสน
ศาสตร์ และปรับค าอธิบายตามช่ือ
วิชาที่เปลี่ยนเพื่อความสอดคล้อง 

2554748                                                                2(90) 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  
Preparation for Professional Experience in Public 
Administration 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคณุลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 

2553412                                                      2(90) 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Public 
Administration 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรบัรู้ ลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้รยีนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการ
ฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 

แก้ไขรหสัวิชา 
เนื่องจากความสอดคล้องกับการจดั
กลุ่มวิชาตาม มคอ. 1 

2554749                                                               5(450) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   
Field Experience in Public Administration 
ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชนโดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ 
ตลอดจนการวางแผนโครงการในการ แก้ไขปัญหาการบริหารในองค์การ 
และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ  การประชุม  การ
ฝึกอบรม  การสร้างทีม  การประเมินผล ฯลฯ 

2553413                                                            5(450) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   
Field Experience in Public Administration 
ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชนโดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ 
ตลอดจนการวางแผนโครงการในการ แก้ไขปัญหาการบริหารในองค์การ 
และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ  การประชุม  การ
ฝึกอบรม  การสร้างทีม  การประเมินผล ฯลฯ 

แก้ไขรหสัวิชา 
เนื่องจากความสอดคล้องกับการจดั
กลุ่มวิชาตาม มคอ. 1 

2554750                                                                1(45) 
การเตรียมสหกิจศึกษา     
Cooperative Education Preparation 

2553414                                                             1(45) 
การเตรียมสหกิจศึกษา     
Cooperative Education Preparation 

แก้ไขรหสัวิชา 
เนื่องจากความสอดคล้องกับการจดั
กลุ่มวิชาตาม มคอ. 1 



 

103 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคดิและปรัชญาสห
กิจศึกษา กระบวนการและระเบยีบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น 
การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบคุลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการ
ท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงาน
โครงงาน 

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคดิและปรัชญาสห
กิจศึกษา กระบวนการและระเบยีบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการ
ท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

2554751                                                              6(540) 
สหกิจศกึษา         
Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน : 2554550 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง โดยบูรณา
การความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจดัท าโครงงาน การรายงานผลการปฏบิัติงาน 
การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของ
พนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นเิทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนสิัยหรือ
บุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบณัฑติที่มีคุณสมบตัิตรงตาม

2553415                                                              6(540) 
สหกิจศกึษา        
Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน : 2554550 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง โดยบูรณา
การความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจดัท าโครงงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขยีนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตาม
ค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก ์
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
มีลักษณะนิสยัหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบณัฑิตที่

แก้ไขรหสัวิชา 
เนื่องจากความสอดคล้องกับการจดั
กลุ่มวิชาตาม มคอ. 1 
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ความต้องการของตลาดแรงงานท่ีพร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

มีคุณสมบัตติรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีพร้อมจะท างานได้
ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 2553107                                      3(3-0-6) 
ภาวะผู้น าและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Leadership and Followership   
คุณลักษณะและบทบาหนา้ที่ของผู้น าและผูต้ามงาน บทบาทของผูน้ าใน
การท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิค
วิธีในการเป็นผู้น าและผู้ตามท างานเป็นทีม การสร้างความภาคภมูิใจให้
ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหา
และการตัดสินใจในการ 
ท างานเป็นทีม 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
จ านวนต่อกลุ่มวิชาให้มีจ านวน
ตัวเลือกของรายวิชาที่สมดลุกัน  
ประกอบกับเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผูน้ า
และผูต้ามซึ่งมีความส าคัญเมื่อ
นักศึกษาต้องในองค์กร และเพื่อปรับ
หลักสตูรใหส้อดคล้องใน มกอ.1 

 2553306                                                 3(2-2-5) 
การบริหารทุนมนุษย์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
Human Capital for Local Development   
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ ความส าคญัของทุน
มนุษย์ บทบาทของทุนมนุษย์ในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยส่งเสริมความ
เข้มแข็งของทุนมนุษย์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของทุน
มนุษย์ของท้องถิ่น 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
จ านวนต่อกลุ่มใหม้ีจ านวนตัวเลือก
ของรายวิชาที่สมดลุกัน  และเพื่อปรับ
หลักสตูรใหส้อดคล้องใน มกอ.1 

 2553205                                       3(3-0-6) 
สัมมนานโยบายสาธารณะ 
Seminar on Public Policy    
สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในประเด็นในดา้นสาระของนโยบาย
กระบวนการ และผลกระทบของนโยบายสาธารณะทั้งทางจริยศาสตร์
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมใช้กรณีศึกษาประกอบท้ังในระดับท้องถิ่น
ชุมชนและระดับประเทศ 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากการจัดเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ความส าคญักับการ
จัดการเรียนการสอนในการลงมือ
ปฏิบัติจริงและเพื่อเพ่ิมความ
เชี่ยวชาญช านาญของนักศึกษาตาม
ศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร ์
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 2553204                                        3(3-0-6) 
เครือข่ายนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น 
Public Policy Networks in Local Community     
หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และลักษณะส าคญัของเครือข่ายนโยบาย 
ประเภทของเครือข่าย การจดัตั้งและการรวมกลุ่มของเครือข่ายในท้องถิ่น
และชุมชน บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มเครือข่ายต่อการผลักดันและ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ การเชือ่มโยงกลุ่มเครือข่ายกับ รัฐบาล ธุรกิจ 
และกับกลุม่เครือข่ายด้วยกันเอง ศึกษากรณีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์กับการ
จัดการภาครัฐแนวใหมม่ีความจ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาองค์กรเครือข่ายที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะรฐั
ของท้องถิ่น 

 2553206                                        3(3-0-6) 
การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ 
Entrepreneurship and Public Service   
แนวคิด ลักษณะ องค์ประกอบ ความส าคญั ประเภทของบริการสาธารณะ 
ผลกระทบของบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะกับ
การเป็นผูป้ระกอบการ แนวทางสง่เสริมพัฒนาประกอบการในกิจการ
สาธารณะ 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากรายละเอียดส่วนหน่ึงของ
ของ มคอ.1 เน้นการพัฒนาบัณฑติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใหม้ีความรู้
และเข้าใจ 

 2553203                                        3(3-0-6) 
การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย 
Public Policy Development in Thailand  
พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะทีด่ี 
กระบวนการก าหนดและ พัฒนานโยบายสาธารณะ ของไทย  นโยบาย
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากเพื่อปรับปรุงให้ความมีความ
ทันสมัยและเพื่อเสริมความรูค้วาม
เข้าใจด้านพัฒนาการของนโยบาย
สาธารณะ  และสอดคล้องกับ มคอ.1 
 

 2553407                                       3(3-0-6) 
การบริหารราชการเปรียบเทียบ 
Comparative Public Administrations    

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากเพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์เข้าใจและ
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วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบระบบบรหิารราชการไทยกับต่างประเทศในภมูิภาค
อาเซียน  ยุโรปและอเมริกา ให้ครอบคลุมทั้งโครงสร้าง เจ้าหน้าท่ี 
ความสัมพันธ์กับ 

วิเคราะหร์ะบบบริหารราชการไทยกับ
ต่างประเทศเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในองค์กรและ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 2553202                                      3(3-0-6) 
การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 
Policy Implementation and Evaluation    
แนวคิด ตัวแบบ และกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติ  ปัจจัยทีม่ี
อิทธิพลต่อน านโยบายไป การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตดิ้วย
กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และการบรหิารโครงการ การแปลง
ยุทธศาสตร์องค์กรสูร่ะดับบุคคล  การประเมินนโยบายสาธารณะ 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัของ
หลักสตูรในการจัดการเรียนการสอน
โดยการน าเนื้อหา ประเด็นใหม่ๆ ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาจัดให้มกีาร
เรียนการสอนในหลักสูตร 

 2553104                                                     3(3-0-6) 
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Organization Development and Change Management  
แนวความคิด  และหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ความ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ของ
องค์การ  โดยเน้นหนักเรื่องการสรา้งทีมงาน  เพื่อน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์การ 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากเพื่อความทันสมยัของ
หลักสตูรในการจัดการเรียนการสอน
โดยการน าเนื้อหา ประเด็นใหม่ๆ ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาจัดให้มกีาร
เรียนการสอนในหลักสูตร 
 

 2553109                                       3(3-0-6) 
กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Administrative law for Public Administrators   
หลักการ แนวคิด ท่ีมาของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่า

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากนักรัฐประศาสนศาสตร์ตอ้ง
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย
ปกครองส าหรบันักรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
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ด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการ
และการใช้อ านาจของเจ้าหนา้ที่ฝา่ยและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 2553302                                       3(3-0-6) 
มนุษยสมัพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง 
Human Relations and Conflict Management   
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขต ปจัจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล คณะและองค์การ หน้าท่ี  ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งการประสานงาน และวิธีบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
ในองค์การ 

เพิ่มวิชาใหม ่
เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจยัหรือตัวแปร
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
หลักสตูรจึงเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความ
ขัดแย้ง เพื่อความทันสมยัของ
หลักสตูรที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
--------------------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ใน
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็
ได ้
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2 . บรรดาข้อบั งคั บ ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืนใด ในส่วนที่ ขัดหรื อแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  
และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

  ระดับคะแนน     ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)            ผ่าน 
    F (Fail)           ไม่ผ่าน 

 ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับ
คะแนน   สัญลักษณ ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 
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 (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 

 



   มคอ. 2                               

- 115 - 

   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่  มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า   5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร  3 ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียน
หลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
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    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3 .60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
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   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  
2  ปี  ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และ
ไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี ้การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
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สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ

  (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อ 4 ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2) เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   
  (3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4) เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอก
หนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้ อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ  9  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

 (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12 ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่  17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เพ่ือให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Social Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย        ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Social Development)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า  

 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  public  Administration                    
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ.  
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

            รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์          อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ        อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว         อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่        อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร          อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข        อาจารย์ประจ า        
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
  

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
                  ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.       

        รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  program  in Thai Language 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai Language) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
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      ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language)           

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 
 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

  ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Fine and Applied Arts Program  in 
                           Fine  and  Applied  Arts 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย          ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                                                         (Fine  and  Applied  Arts) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย        ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.F.A.  (Fine  and  Applied  Arts)  

          รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง     อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์  จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Music 
Education             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 
 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา 
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๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  program  in English 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ     Bachelor  of  Arts (English) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (English)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า   
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต    อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันชนัช  ตนบุญ    อาจารย์ประจ า  

๑๐. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร   อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
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                   ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese)        

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ ห รื อผู้ เ ชี่ ย ว ช าญใน
สาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ ห รื อผู้ เ ชี่ ย ว ช าญใน
สาขาวิชา  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ ห รื อผู้ เ ชี่ ย ว ช าญใน
สาขาวิชา  

๙.  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  
                                               บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์         

 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Library and  
                                                          Information Science 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
                                                         ศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.A. (Library  Information  and  Science)       

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ า 
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 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกลม  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

  ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in  
Geoinformatics  

 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Geoinformatics)   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒.  อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                    ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน   อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ    อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา 
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 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้ เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายเสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 

ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 
2543 M.A. (Public Administration) Madras Christian College, India 
2540 พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2554721 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
2554721 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
2553311 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 
2552543 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอนวิชา  

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
- ต าราเรื่องโลกสังคมศาสตร์ 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

 เสริมศักดิ์  รูปต่ า. (2554 กรกฎาคม-ธันวาคม). “จริยธรรมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
  รัฐ.” วารสารพิกุล. ปีที่ 9 (2), หน้า 11-26. 
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ชื่อ  นายบุญญาบารมี  สว่างวงศ์  ต าแหน่ง  ทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
   ปี  ชื่อปริญญา           สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2547  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต           มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 2525   นิติศาสตรบัณฑิต            มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2554618 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  2554619 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
  2552508 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบบริหารราชการไทย 
 
 ผลงานวิจัย 
บุญญาบารมี  สว่างวงศ์.(2557). “ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการ
 อภิปรายในรัฐสภา ศึกษากรณี อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร.” 
________.(2555). “แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกต าบล
 คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพง (วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร) 
________.(2555). “บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหาร
 ส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ")สกอ.(.  
________.(2555-2558).รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย 
________ (2554). ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการท าวิจัย 

 
 บทความวิชาการ  
________ (2557 ธันวาคม). “ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการ
 อภิปรายในรัฐสภา ศึกษากรณี อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร.” รัฐสภาสาร. ปีที่ 62  (12) 
________.(2557 พฤศจิกายน). “ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา: ปัญหาทุนนิยมล่มสลายเมื่อถึงเวลา
 เศรษฐกิจพอเพียง.” รัฐสภาสาร ปีที่ 62 (11).  
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ชื่อ  นายศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
  

    ปี       ชื่อปริญญา  สถานที่ส าเร็จการศึกษา 
 2550  รัฐประศาสนศาสตร์(รปม.)             มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
     

2548  รัฐศาสตร์(รบ.) 
2548  รัฐประศาสนศาสตร์(ศศบ.) 

 
 

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ภาระงานสอน 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
          2552535   การบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจไทย  3(3-0-6) 
          2552543   รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์ 3(3-0-6) 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  .ขบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศพม่าสู่ประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่. (๒๕๕๒). 
________..รูปแบบสวนสมุนไพรเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านต้นลุง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่. (๒๕๕๒). 
________.สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๖). 
________.การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยทรงด า จังหวัดพิจิตร. 
(๒๕๕๔). 
________.ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๔). 
________.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๖). 
________. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (๒๕๕๖). 
________.ทุนทางสังคม : การลดการเหลื่อมล้ าทางสังคมและความส าเร็จของประชาธิปไตย. (๒๕๕๖) 
________.แนวทางการจัดระเบียบทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่แบบมีเพศสัมพันธ์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (๒๕๕๖). 
________.รูปแบบการแก้ปัญหายาเสพติดโดยมิติทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาเฉพาะ 5 อ าเภอจังหวัด
ชายแดน จังหวัดตาก. (๒๕๕๖). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสมบูรณ์  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๓). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๓). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต  
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๓). 
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________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลท่าพุทรา  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๔). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลคลองพิไกร 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๔). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๔). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเขือ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๔). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลระหาน 
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๕). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๕). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๕). 
________.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร. (๒๕๕๕). 
________.บทความวิจัย เรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเฉพาะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงวารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร) 
________.บทความวิชาการ เรื่อง วิกฤติการเมืองไทยกับประชาธิปไตยท่ีคนไทยคาดหวัง (ลงวารสาร
พิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
________.บทความวิชาการ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน (ลงวารสารพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
________. (๒๕๕๖).  ต าราวิชาระบบบริหารราชการไทย. ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ๓๐๑ น. 
________. (๒๕๕๖).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. 
ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ๒๑๗ น. 
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ชื่อ นางสุวภัทร หนุ่มค า ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 

ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2555 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2551 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2553514 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
2554722 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2552206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
สุวภัทร  หนุ่มค า. (2558). “ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
 ประกอบการ /หน่วยงานต่าง ย ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร” 
_______(2558). “แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการผลิตลูกประคบจาก ภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร.” 
_______(2555-2557). “รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น” 
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ชือ่ นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2554  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2551  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2553413 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยาฯ 3(3-0-6) 
  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังทางปัญญา (Mind Mapping) 
 ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน และความพึงพอใจในรายวิชารัฐประศาสนศาสตร์แนว
 มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและจิตวิทยา 
_______. (2555-2557)รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น 
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ชือ่ นายอดิเรก ฟ่ันเขียว    ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
          สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา               
 2547  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2545  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 

สาขาศิลปศาสตร์ (การบริหารและประเมินโครงการ)  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 2544  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2554721 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  2554720 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  2552307 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
  2553111 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ  
- เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารการพัฒนา 
- เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

 ผลงานวิจัย 
อดิเรก ฟ่ันเขียว.(2558). ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก 

------------------.(2558). แนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เขต
 พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก. 
------------------.(2557). แนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดตาก. 

------------------.(2557). การศึกษาผลกระทบด้านชุมชนและวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมือง
 หน้าด่านวัฒนธรรม: แม่สอด-เมียวดี. 
------------------.(2557). การยอมรับ ความคาดหวังและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาเขต
 เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตาก. 
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------------------.(2557). การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
 ตาก: ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหา
 อุปสรรค. 
------------------.(2557). แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในอ าเภอชายแดนจังหวัดตาก. 

------------------.(2554).การประเมินโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
 พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง ระยะที่ 2 (ธันวาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552) 
------------------.(2552). การติดตามและประเมินผลโครงการ SML ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก. 
------------------.(2551). แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก. 
------------------.(2549). ศักยภาพและข้อจ ากัดในการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขจากผู้
 อพยพย้ายถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด 
 จังหวัดตาก. 

บทความวิชาการ 
------------------.(2558). ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์: อดีต ปัจจุบัน อนาคต. 
------------------.(2558). โรฮีนจา-อุยกูร์: ผู้อพยพข้ามชาติในศตวรรษที่ 21.  

------------------.(2557). แนวคิดและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
 ประเทศไทย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
------------------.(2557). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศ
 สิงคโปร์กับประเทศไทย. 
------------------.(2555). ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย
 เพ่ือรองรับการศึกษาข้ามพรมแดน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   มคอ. 2                               

- 140 - 

ชือ่ นางสาวนัสนันท์ ศิริรัตนะ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2545  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2540  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)    มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2552508 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
  2552206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
  2551142 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  2554618 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์1 3(3-0-6) 
  2554619 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์2 3(3-0-6) 
ผลงานทางวิชาการ 

- ต ำรำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  2558 
- เอกสำรประกอบกำรสอน  วิชำควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองไทย  
- ผลงำนวิจัยและบทควำมวิชำกำร 

วนัสนันท์  ศิริรัตนะ.(2557). บทความวิชาการ การแพร่กระจายนวัตกรรม: สมรรถนะของข้าราชการหลัง
 แนวคิดการจัดการกรภาครัฐแนวใหม่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ชาติ
 ครั้งที่ 1. 2557 22 ธันวาคม;  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร. 2557 หน้า 
 329. 
_________.(2556). งานวิจัยเรื่องการส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
 ตาก : หลักกฎหมาย ช่องทาง กระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค 
_________. (2556). งานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
 แม่ตาว 
_________. (2555). งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล 
 แม่กุ 
_________. (2552-2555). งานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
 แม่จะเรา 
__________.(2554). ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
__________.(2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าสายลวด 

__________.(2552). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพบ
 พระ 
__________.(2552). งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนต าบลท่าสายลวด 
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__________.( 2552). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
 มหาวัน. 
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ชือ่ นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2550  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
  (รัฐประศาสนศาสตร์)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 2547  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) 
          (สื่อสารมวลชน)    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2551503 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  2551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  2552543 รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์ 3(3-0-6) 
  2553111 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 

ช่อพฤกษ์ ผิวกู่. (2557). บทความวิชาการ เรื่อง การส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไทย
 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก: หลักกฎหมาย ช่องทาง กระบวนการ ความต้องการ ความ
 พึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค 
------------------. (2556).งานวิจัยเรื่อง การส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไทยในเขต
 พ้ืนที่จังหวัดตาก : หลักกฎหมาย ช่องทาง กระบวนการ ความต้องการ ความพึง
 พอใจ และปัญหาอุปสรรค 
------------------. (2556).งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในอ าเภอชายแดน
 จังหวัดตาก 
------------------. (2556). งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
 เทศบาลต าบลแม่ตาว 
------------------. (2555). งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
 เทศบาลต าบลแม่กุ 
------------------. (2555). งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
 เทศบาลต าบลแม่จะเรา 
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ชือ่ นายคมสันต์  นาควังไทร ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา           สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2552  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)                     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2549  ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) (ศศ.บ.)           มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2551502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  2553110 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
  2552544 ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
  2552535 การบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบการสอน วิชา การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 

คมสันต์  นาควังไทร. (2558). บทความวิชาการ การแสดงออกทางการเมืองบนสื่อสังคม ออนไลน์. 

-----------------------. (2557). บทความวิชาการ เรื่องมุมมองการบริโภคเชิงสัญญะผ่านความหมายที่
 แตกต่างระหว่างประชาชนกับพลเมือง   
-----------------------. (2557).ผลงานวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์จากพม่า 
 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
-----------------------. (2557). ผลงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของแรงงานชาวพม่าที่ตรงตามความ
 ต้องการของสถานประกอบการ 
-----------------------. (2556). การส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
 ตาก : หลักกฎหมาย ช่องทาง กระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหา
 อุปสรรค 
-----------------------. (2556). เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
 ต าบลแม่ตาว     
 -----------------------. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
 แม่กุ 
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ชือ่ นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2553  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2547  นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน/ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  2552434 เทคนิคการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  2552509 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 
  2553112 ระบบสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
  2551504 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบการสอน วิชา ทฤษฎีองค์การและการบริหาร  

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 

ปุณณดา ทรงอิทธิสุข. (2558). แนวทางการบริหารจัดการการักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
 ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
 ระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" 20-22 พฤษภาคม; มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 2558 หน้า 53-61 
--------------------.(2557). การศึกษาผลกระทบด้านชุมชนและวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมืองหน้าด่าน
 วัฒนธรรม:แม่สอด-เมยีวดี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. 
 2557 22 ธันวาคม; มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 2557 หน้า 11. 
--------------------.(2556).เรื่องการส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
 ตาก: หลักกฎหมาย ช่องทาง กระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหา
 อุปสรรค. 
--------------------.(2556). เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่
 ตาว 
--------------------.(2555).ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่กุ. 
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    บทความวิชาการ  
--------------------.(2558).บทความวิจัยแนวทางการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียน
 ร้อยในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก. 
--------------------.(2557).บทความวิจัยการศึกษาผลกระทบด้านชุมชนและวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมือง
 หน้าด่านวัฒนธรรม: แม่สอด-เมียวดี 
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ภาคผนวก จ 

แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
(กรณีตรวจประเมินซ้้า) 
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