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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ รป.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ B.P.A.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

-25.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
8.2 เป็นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในองค์การรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์การภาคเอกชน
8.3 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และตาแหน่งอื่นๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (กพ.) กาหนด
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ

-39. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1

นายเสริมศักดิ์
กิตติปาลวรรธก์

2

นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

3
4

นางสาวอรัญญารัตน์
ศรีสุพัฒนะกุล
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

5

นางสุวภัทร หนุ่มคา

ตาแหน่ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.A. (Public Administration)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยรังสิต
Madras Christian College, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2558
2543
2540

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

2553
2548

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2554
2551

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2550
2551
2548
2563
2555
2551

ผู้ช่วย
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ศาสตราจารย์ บธ.บ. (การตลาด)
(ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์)
อาจารย์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
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-410. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์วิกฤติโควิด -19 (COVID-19) ส่งผลรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนและสร้าง
ความท้าทายให้กับผู้วางนโยบายทั้งในด้านการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระยะยาว การบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่างไรท่ามกลางความไม่แน่นอน การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติโควิด จะเป็นอย่างไร มีดัชนีบ่งชี้ระดับความไม่แน่นอนใน 4 ด้าน คือ1) ด้าน
นโยบายเศรษฐกิจโลก 2) ด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคไทย 3) ด้านการเมืองไทย และ 4) ด้านภาวะเศรษฐกิจไทย
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะด้านการเงินการคลังของประเทศไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากประเทศไทยได้เผชิญกับการขาดเสถียรภาพทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีถึง 6
คน และการปฏิวัติรัฐประหารถึง 2 ครั้งในช่วงเวลาเพียง 8 ปี ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมีผลต่อวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็มีผลต่อสังคม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาใหม่เพื่อตอบสนองการพัฒนาของประเทศสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้
ความสามารถและทั กษะในการปฏิ บั ติง านวิช าชี พ มีค วามคิ ดอย่า งสร้า งสรรค์ พั ฒ นาตนเองในสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การเปลี่ ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรมข้างต้นกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจผลิตบัณฑิต และวิจัย เป็นต้น จาต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ และความทั้งวิชาการและวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้
13.1.1 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมือง
และพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในกลุ่มวิชาเลือก ในส่วนของกลุ่มวิชากฎหมาย ประกอบด้วย
(1) กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป (2) กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด (3) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 และ
(4) กฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา 2 และ (5) กฎหมายลั กษณะพยาน ซึ่งทั้งหมดสอนโดยอาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-513.1.3 วิช าเลื อกเสรี และสาหรับรายวิช าในหมวดวิช าเลื อกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่น
สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะกาหนดให้รายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เป็นส่ว นหนึ่งของ
หลักสูตรโดยจัดทาหนังสือขอความร่วมมือให้เปิดรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หากได้รับการเห็นชอบแล้วจึงจัดทาบันทึกเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ.2564 มี แ นวคิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร โดยค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (มคอ.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศักยภาพของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และความต้องการกาลังคน
ของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
รวมถึงบริบทของหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมี
การปรั บ ปรุ งเนื้ อหาสาระของรายวิช าให้ ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้ าทางวิทยาการในศาสตร์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน
14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
14.3.1 ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและอาชีพ
14.3.2 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
14.3.3 คุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้ คู่คุณธรรม
พร้อมนาสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก”
14.3.4 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ บริหารด้วยปัญญา
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความ
พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
14.6 การออกแบบหลั กสูตรได้คานึงถึงนโยบายการบริห ารองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีการกระจาย
อานาจถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญๆ ซึ่งมีความจาเป็นที่จ ะต้องนาหลักการบริหารจากองค์ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ บริหารด้วยปัญญา แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี”
1.2 ความสาคัญ
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต (หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2564) มุ่งผลิ ตบัณ ฑิตที่มีความรู้และ
ความสามารถ ทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารและจัดการภาครัฐ
และงานอื่น ๆ ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเป็นมืออาชี พ คิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทางาน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
1.3.2 เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
1.3.3 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
สภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
1.3.4 เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
1.3.5 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง
มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม และสามารถปรับวิถี ชิวิตภายใต้
ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
1.4.2 มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
1.4.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
1.4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
1.4.5 มีประสิทธิภาพในการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิจัยได้อย่างถูกต้อง

-71.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

1)
2)
3)
1)
2)

ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

1)
2)
1)
2)
3)

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนร่วม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจนสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม
ให้มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถอธิบายประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
สามารถวิเคราห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
ผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1) การปรับปรุงหลักสูตร
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558
2) พัฒนาการเรียนการสอน
-กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาตามมาตรฐาน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นความคิดใหม่ หรือเน้นการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
-บูรณาการรายวิชา
-ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถประยุกต์
ความรู้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรุบปรุง พ.ศ. 2564
-มคอ. 2 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต
-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
-ผลการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นความคิดใหม่หรือ
เน้นการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
-รายวิชาที่นามาบูรณาการด้านการ
เรียนการสอนกับการวิจัย บริหาร
วิชาการ ทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม

-8แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

3) การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
หลากหลาย
-ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น -ผลการจัดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
-ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต การเข้า -ผลการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตการ
สั ง ค มแ ละ กา รท าง าน ( Hard เข้าสังคมและการทางาน (Hard
Skills) และ (Soft Skills)
Skills) และ (Soft Skills)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและ
ดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2.3.2 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
2.3.3 ทักษะการเขียนตอบในระดับอุดมศึกษา
2.3.4 ความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น

- 10 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) การปรับตัวของนักศึกษา

2) ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ
สาขา
3) ทักษะการเขียนตอบใน
ระดับอุดมศึกษา
4) ความรู้พื้นฐานและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืบค้น

กลยุทธ์ของการแก้ปัญหา/ข้อจากัดตามข้อ
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนทุกคน
2) จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่
3) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4) จัดค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านต่าง ๆ
1) สอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาในเนื้อหาคาสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และการใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ
1) จัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อม
2) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะนาการเรียนระดับอุดมศึกษาให้แก่
นักศึกษาใหม่
1) จัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อม
2) แนะนาและส่งเสริมให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการค้นคว้า

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

2564
ปกติ
130
130
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
ปกติ
ปกติ
ปกติ
130
130
130
130
130
130
130
130
130
260
390
520
130

2568
ปกติ
130
130
130
130
520
130

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ: ใช้งบประมาณจากการจัดสรร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมา
คานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
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ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
อื่นๆ ระบุ
รวมรายรับ

2564
24,000
7,956,000
90,000
8,070,000

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
48,000
72,000
96,000
96,000
15,912,000 23,868,000 31,824,000 31,824,000
180,000
270,000
360,000
360,000
16,140,000 24,858,000 32,280,000 32,280,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
2,628,000 2,733,120 2,842,445 2,956,143 3,074,388
หลักสูตร 5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร 1,044,000 2,088,000 3,132,000 4,176,000 5,220,000
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ
และบุคลากรอื่นๆ ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการ 200,000 300,000 400,000 400,000 400,000
ทุกกิจกรรมในหลักสูตร
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
26,000
52,000
78,000
104,000 104,000
ส่งเสริมนักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
30,000
40,000
40,000
40,000
40,000
รวม 3,928,000 5,213,120 6,492,445 7,676,143 8,838,388
จานวนนักศึกษา
130
260
390
520
520
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
30,216
20,051
16,647
14,762
16,969
2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
จากการพิจารณารายรับและรายจ่ายของหลักสูตรพบว่าหลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมีความคุ้มทุนในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

- 12 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

31 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ .......................................................

ไม่น้อยกว่า

124

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
จานวน
ไม่น้อยกว่า
จานวน

30
9
6
6
6
3
88
63
18
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดศึกษา การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชา/สาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) ความหมายของเลขรหั สหมวดวิช าเฉพาะ การกาหนดรหั ส รายวิชาตามหลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา ในกรณีหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คือ “255”
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย ดังนี้
ตัวเลข 1 แทนรายวิชาที่ควรเรียรในชั้นปีที่ 1
ตัวเลข 2 แทนรายวิชาที่ควรเรียรในชั้นปีที่ 2
ตัวเลข 3 แทนรายวิชาที่ควรเรียรในชั้นปีที่ 3
ตัวเลข 4 แทนรายวิชาที่ควรเรียรในชั้นปีที่ 4
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
ตัวเลข 1 หมายถึง เนื้อหาวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
ตัวเลข 2 หมายถึง เนื้อหาวิชาด้านนโยบายสาธารณะ
ตัวเลข 3 หมายถึง เนื้อหาวิชาด้านทรัพยากรมนุษย์
ตัวเลข 4 หมายถึง เนื้อหาวิชาด้านองค์การและการจัดการ
ตัวเลข 5 หมายถึง เนื้อหาวิชาด้านการคลังและงบประมาณ
ตัวเลข 6 หมายถึง เนื้อหาวิชาด้านการบริหารการพัฒนา
ตัวเลข 7 หมายถึง วิชาปฏิบัติ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการ
สอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
9

1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

ไม่น้อยกว่า

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 16 2) รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
2551101
2551102
2551403
2551404
2552105
2552106
2552107
2552108
2552309
2552310
2552411
2552412
2553113
2553214
2553215
2553216

ไม่น้อยกว่า
จานวน

ชื่อวิชา
หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
Principles of Public Administration
ระบบบริหารราชการไทย
Thai Administration System
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
Concept and Theories of Local Administration
การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
Comparative Public Administration
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
Ethics and Good Governance
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการจัดการภาครัฐ
Communicative English for Public Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administration Academic Education
จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Psychology, Anthropology and Sociology for Public
Administration
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Human Resource Managenet in Public Sector
แนวคิด ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
Organizational Theory concept and Public Management
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาหรับการบริหารภาครัฐ
Computer and Information Public Sector
กฎหมายปกครองสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
Administrative law for Public Administrators
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
การวางแผนและการบริหารโครงการ
Project Planning and Management
การประเมินผลโครงการภาครัฐ
Public Project Evaluation

88
63

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 17 รหัสวิชา
2553417
2553518
2554119
2554120
2554421

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
Innovation for Administration and Modern management
การบริหารการคลังภาครัฐ
Public Sector fiscal Administration
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration
การบริหารความหลากหลายในองค์กร
Diversity Management in Organization

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

หน่วยกิต

2.2.1 กลุม่ วิชาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
รหัสวิชา
2552122
2553123
2553124
2554125

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาการเมือง และการปกครอง
Political and Governmental Sociology
เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Economics for Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์
Public Administration in Buddhism
รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่
Public Administration and Postmodern

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

2.2.2 กลุ่มนโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา
2553226
2553227
2553228
2554229

ชื่อวิชา
ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา
Civil Society in Development Process
เครือข่ายนโยบายสาธารณะ
Public Policy Networks
การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ
Entrepreneurship and Public Service
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
Resource ans Environment Management in Locality

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

- 18 -

2.2.3 กลุ่มทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา
2553330
2553331
2553332
2553333

ชื่อวิชา
การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
Human Capital Management in Organization
ภาวะผู้นาสาหรับองค์การภาครัฐ
Leadership for Public Organization
จิตตปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
Contemplative and Emotion intelligence
การบริหารความขัดแย้งและสันติศึกษา
Conflict and Peace Management

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

2.2.4 กลุ่มวิชาด้านองค์การและการจัดการ
รหัสวิชา
2553434
2553435
2553436
2554437

ชื่อวิชา
การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลกาไร
Nonprofit Organization Management
องค์กรสุขภาวะในศตวรรษที่ 21
Organizational Happiness in 21st
การจัดการคุณภาพในภาครัฐ
Quality Management in Public Sector
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Change Management

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

2.2.5 กลุ่มการคลังและงบประมาณ
รหัสวิชา
2553538
2553539
2553540
2554541

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจชุมชน
Community Economics
การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Financial Management
กระบวนการและวิธีการงบประมาณของไทย
Thai Fiscul Process and Approach
นโยบายและการบริหารภาษี
Policy and Taxation Management

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

- 19 2.2.6 กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่
รหัสวิชา
2553642
2553643
2554644
2554645

ชื่อวิชา
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Special Economic Zone Management
การบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
Border Area Development Administration
นวัตกรรมการจัดการชุมชนสาหรับองค์การภาครัฐ
Community Management Innovation for Public Sector

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

2.2.7 กลุม่ วิชากฎหมาย
รหัสวิชา
2562301
2562302
2563608
2563609
2563610

ชื่อวิชา
กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
Criminal Law I: General Principles
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
Criminal Law II: Offences
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure I
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure II
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

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

- 20 2.3 กลุ่มวิชาฝึกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

7

หนวยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2554746

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public Administration
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
Professional Experience in Public Administration

2(90)

2554747

5(450)

หรือ
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
2554748
2554749

การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

1(45)
6(540)
ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้

- 21 3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
9001101
9001201
9001401
2551101
2551403
2551404

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
หลักรัฐศาสตร์
ระบบบริหารราชการไทย
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
รวม

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

รหัสวิชา
9001103
9001301
xxxxxxx
2551102
2552105
2552412

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาหรับการบริหารภาครัฐ
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18
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รหัสวิชา
9001102
xxxxxxx
2552106
2552107
2552309
255XXXX

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
2552108
2552312
2552310
255XXXX

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการจัดการภาครัฐ
จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอกเลือก 1
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
วิชาเอกเลือก 2
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

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

- 23 รหัสวิชา
2553214
2553215
2553518
255XXXX
255XXXX
XXXXXXX

รหัสวิชา
2553113
2554119
2554421
255XXXX
255XXXX
XXXXXXX

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
นโยบายสาธารณะ
การวางแผนและการบริหารโครงการ
การบริหารการคลังภาครัฐ
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 4
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

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

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายปกครองสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารความหลากหลายในองค์การ
วิชาเอกเลือก 5
วิชาเอกเลือก 6
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
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รหัสวิชา
2553216
2553417
2554120
2554748
2554746

รหัสวิชา
2554747
2554749

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การประเมินผลโครงการภาครัฐ
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การเตรียมสหกิจศึกษา
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-4-5)
1(45)
2(90)
10/11

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์

31 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ .......................................................

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.A. (Public Administration)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยรังสิต
Madras Christian College, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2563
2547
2525

2

นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
บธ.บ. (การตลาด)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

2553
2548

(ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์)

3

นางสาวอรัญญารัตน์
ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2552
2554

4

นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

อาจารย์

5

นางสุวภัทร หนุ่มคา

อาจารย์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2550
2551
2548
2563
2555
2551
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาวตรรกพร สุขเกษม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางสาวช่อพฤษ์ ผิวกู่

อาจารย์

4

นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข

อาจารย์

5

นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์

อาจารย์

6

นางสุวภัทร หนุ่มคา

อาจารย์

7

นายเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.A. (Public Administration)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรังสิต
Madras Christian College, Indiaมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2563
2547
2525
2562
2554
2545
2550
2547
2553
2547
2562
2544
2544
2543
2563
2555
2551
2558
2543
2540

- 27 ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

8

นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

อาจารย์

9

นางสาวรัษฎากร วินิจกุล

อาจารย์

10

นายคมสันต์ นาควังไทร

11

นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ศศ.ม (รัฐศาสตร์)
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2551
2548
2555
2545
2542
2552
2549
2553
2548

(ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์)

12

นางสาวอรัญญารัตน์
ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์

2554
2552

- 28 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้
ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในสถานปฏิบัติงานจริง ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และกล้าแสดงออก
4.1.2 เข้าใจวัฒนธรรมองค์การ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักและองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วัน จั น ทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 (หรือเป็นไปตามที่ห น่ว ยงานที่นักศึ กษาเข้าฝึ กงานจะ
กาหนด) ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาที่ลงเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และรายวิชาสถิติเพื่อการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องทาวิจัยในขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 1 เล่มที่มเี นื้อหาไม่
น้อยว่า 5 บทประกอบด้วย
5.1.1 บทนา
5.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้ในทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.2.2 สามารถใช้สถิติได้เหมาะสมกับงานวิจัย
5.2.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโยลีเพื่อการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.3.2 ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 4 รายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต และ จานวนชั่วโมง 2-2-5 ชั่วโมง
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.5.2 ศึกษาประเด็นปัญหาที่สนใจภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ประจาวิชา
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ประเมินผลโดยทั้งหน่วยงาน อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย โดยผ่าน
กระบวนการสอบ วัดความรู้ เล่มรายงานผลการวิจัย และการนาเสนอปากเปล่า

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้ง
มีการพัฒนานิสยั และการปฏิบัตติ นตาม
ศีลธรรม
เลิศล้าวิชาการ
มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

บริหารด้วยปัญญา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาทีม่ ีความ
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มคี วาม
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
ก้าวทันเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้
ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้น

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และปรากฏการณ์ในสังคม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2) การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
3) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญทางรัฐประศาสนศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
3) สนับสนุนให้นักศึกษาได้มโี อกาสดูงานหรือฝึกอบรมประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
4) สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเป็นฐาน
1) ศึกษาองค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ
2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน
4) การเรียนรู้จากการใช้บทบาทสมมติ
1) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาและผูต้ ามเชิงสร้างสรรค์
2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
1) การสอนวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสืบค้น
2) การสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
3) การระดมสมองเพื่อมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

- 30 คุณลักษณะพิเศษ
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

2. (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs : General Education
Learning Outcomes)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELOs)
1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่น 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ได้ตรงประเด็น
ดิจิทัลแบบออนไลน์ หรือแบบชั้นเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
2. สามารถเลือกใช้
1. ฝึกปฏิบตั ิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูป
ติดตามความก้าวหน้าของ ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ได้อย่างเหมาะสมและ
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
ปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
การพัฒนาตนเองและผู้อื่น ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมิน จากการนาเสนอรายงานในชั้ น
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งานที่ได้รับ
มอบหมาย

1. ประเมินจากการสร้างชิ้นงาน เทคนิคการ
นาเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ
2. ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ปลอดภัย
3. ประเมินจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
4. ประเมิ นจากการสร้ างผลงาน การจั ดการ
เรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ปลอดภัย
3. มีความสามารถในการ
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ าก
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหา
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ฝึก แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
เฉพาะหน้าได้ สามารถ
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ กลุ่มในชั้นเรียน
บริหารจัดการตนเองและ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็น ทา 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ เป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
ปรับปรุง แก้ไข หรือ
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือ
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คาดหวังของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELOs)
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

4. ปฏิบัตติ ามหน้าที่ของ
ตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน
ยับยั้งและป้องกันการกระทา
ที่ไม่ถูกต้องเสมอ

5. มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. มีสุนทรียะทางศิลปะ
ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
7. สามารถทางานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อ
ความสาเร็จ และแสดงออก
ซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่
คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิต
อาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

กลยุทธ์การสอน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการบูรณาการ
ความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การปฏิบัตจิ ริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยูร่ ่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางาน
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผูร้ ่วมงาน
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผูร้ ่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์

(2) การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
ข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
กาหนด

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
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1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกใน
ความเป็นไทย

กลยุทธ์การสอน
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
การปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง แก้ปัญหา
เป็นระบบ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน สถานการณ์จริง
ศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
เกี่ยวข้อง และนามาใช้ประโยชน์ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้
ทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
ตามที่ดี
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน

การประเมินผลการเรียนรู้
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
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4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางาน
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ได้
อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

- 34 ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย
2. ความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็นพลเมืองและพลโลก
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนาข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
รวม

1

2

GELOs
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- 35 ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
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- 36 ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( = ความรับผิดชอบหลัก)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301

1.3

1.4

2.1




























2.5

3.1

4.1

5.1










3.2

3.3











4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2




















2.4






2.3











2.2

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3

1.4
















2.1

2.2







2.ความรู้



2.3

2.4

2.5

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1

3.2





 


    

3.3

4.2








4.3

4.4













5.3









5.2







 







- 38 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
ให้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียน
1.1 มีจิตสาธารณะและ
เป็นสาคัญ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
1) การสอนบรรยาย
1.2 เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี
(Lecture and Discussion
ความเป็นมนุษย์ และรับฟังความ Method)
คิดเห็นของผู้อื่น
2) การสอนแบบเน้นกรณี
1.3 มีศีลธรรม ประพฤติตน ปัญหา (Problem Based)
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ
ศาสนา
2. ความรู้
ให้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียน
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นสาคัญ
หลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
1) การสอนบรรยาย
2.2 ประยุกต์ใช้ความรู้มา (Lecture and Discussion
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้
Method)
อย่างถูกต้องและมีเหตุมีผล
2) การสอนโดยเน้น
2.3 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Selfระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการอื่น ๆ
Study)
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
3. ทักษะทางปัญญา
ให้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียน
3.1 รู้จักและเข้าใจตนเอง เป็นสาคัญ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
1) การสอนบรรยาย
อย่างเหมาะสม
(Lecture and Discussion
3.2 สามารถค้นหา
Method)
ข้อเท็จจริง และทาความเข้าใจ
2) การเน้นแบบมุ่งเน้น
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
การคิดวิเคราะห์ (Criticalityประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูล Based Instruction)
ที่หลากหลาย
3.3 รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของ
โลก และสามารถนาความรู้มาปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

การประเมินผลการเรียนรู้

1) การสังเกตพฤติกรรมโดย
ผู้สอนและเพื่อนร่วมห้อง
2) ทดสอบ

1) ทดสอบกลางภาค
2) การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3) การนาเสนอผลการค้นคว้า
4) สอบปลายภาค

1) การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
2) การนาเสนอผลการค้นคว้า
3) ทดสอบด้วยข้อเขียนระดับ
วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้

- 39 มาตรฐานการเรียนรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ และ
รู้จักควบคุมอารมณ์
4.2 มีทั้งภาวะผู้นาและผู้
ตาม และสามารถทางานเป็นทีมได้
4.3 มีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 มีทักษะในการเลือกใช้
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทักษะในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการแสวง
ความรู้และนาเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
ให้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1) การสอนบรรยาย
(Lecture and Discussion
Method)
2) การเน้นแบบมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ (CriticalityBased Instruction)

1) การสอนบรรยาย
(Lecture and Discussion
Method)
2) การสอนแบบสาธิต
(Demonstration Method)

การประเมินผลการเรียนรู้

1) ทดสอบ
2) การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3) การนาเสนอผลการค้นคว้า

1) ทดสอบ
2) การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3) การนาเสนอผลการค้นคว้า

- 40 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2551101 หลักรัฐศาสตร์
2551102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
2551403 ระบบบริหารราชการไทย
2551404 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
2552105 การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
2552106 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภารรัฐ
2552107 การภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการจัดการ
ภาครัฐ
2552108 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
2552309 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์

1.2

2. ความรู้

1.3



2.1

2.2

2.3

3.1











3.3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1








3.2









3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ







































4.3



5.2

5.3








4.2
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รหัสวิชา

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

2552310
2552411
2552412

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาหรับการบริหาร
ภาครัฐ
2553113 กฎหมายปกครองสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
2553214 นโยบายสาธารณะ
2553215 การวางแผนและการบริหารโครงการ
2553216 การประเมินผลโครงการภาครัฐ
2553417 นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
2553518 การบริหารการคลังภาครัฐ
2554119 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2554120 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2554421 การบริหารความหลากหลายในองค์กร
กลุ่มวิชาเอกเลือก
1. กลุ่มทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

1.2

2. ความรู้

1.3




2.1



2.2

2.3

3.1

3.2




















4.1

5.1

4.2









4.3















3.3


5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ






3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.2

5.3
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รหัสวิชา

รายวิชา

2552122 สังคมวิทยาการเมืองและการปครอง
2553123 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2553124 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์
2554125 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่
2. กลุ่มนโยบายสาธารณะ
2553226 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา
2553227 เครือข่ายนโยบายสาธารณะ
2553228 การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ
2554229 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
3. กลุ่มทรัพยากรมนุษย์
2553330 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
2553331 ภาวะผู้นาสาหรับองค์การภาครัฐ
2553332 จิตตปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
2553333 การบริหารความขัดแย้งและสันติศึกษา
4. กลุ่มวิชาองค์การและการจัดการ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1




1.2

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1.3

2.1



2.2

2.3










4.3










5.1

5.2

















5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3









4.2







4.1









3.3







3.2







3.1


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

2553434
2553435
2553436
2554437

การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลกาไร
องค์กรสุขภาวะในศตวรรษที่ 21
การจัดการคุณภาพในภาครัฐ
การพัฒนาองค์การและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
5. กลุ่มวิชาการคลังและงบประมาณ
2553538 เศรษฐกิจชุมชน
2553539 การบริหารการคลังท้องถิ่น
2553540 กระบวนการและวิธีการงบประมาณของไทย
2554541 นโยบายและการบริหารภาษี
6. กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่
2553642 การบริหารการพัฒนา
2553643 การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2554644 การบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
2554645 นวัตกรรมการจัดการชุมชนสาหรับองค์การภาครัฐ

1.2


2. ความรู้

1.3










3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

2.1


2.2

2.3




3.1



3.2
















5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2
























4.3

5.2































5.3












3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

7. กลุ่มวิชากฎหมาย

2562301 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป

2562302 กฎหมายอาญา 2: ภาคควาผิด

2563608 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

2563609 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2563610 กฎหมายลักษณะพยาน
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา

2554746 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
 
2554747 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์

2554748 การเตรียมสหกิจศึกษา
 
2554749 สหกิจศึกษา
*หมายเหตุ จานวน 3 ด้านแรกต้องมีจุดดาอย่างหนึ่งด้านของทุกรายวิชา

2.1

2.2

2.3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.3

4.1

5.1












3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2













5.3










5.2












4.3






4.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการ
ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ระดับหลั กสูตร โดยให้ มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยให้คณะกรรมการดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
(2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
(3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
(4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ
(5) วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2) ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5)
ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 46 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาหลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลัง
สาเร็จการศึกษาโดยเน้นการทาวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลการวิจัย
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรรม
2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์
1.1.1 มีการปฐมนิเทศให้อาจารย์ใหม่เข้าใจปรัชญา ปณิธาน และอุดมการณ์ของหลักสูตรฯ ตลอดจนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.1.2 แนะแนวให้อาจารย์ใหม่เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล และประกันคุณภาพการ
เรียนการสอน
1.1.3 แนะแนวให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้รู้และเข้าใจทั้งกระบวนการบริหารของมหาวิทยาลัย คณะ และ
โปรแกรมวิชา
1.1.4 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.5 จัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน
และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด อบรม/สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นการสอน เช่ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารหลักสูตรดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยใหม่ โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ หรือทุกรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและติดตามคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาแรกเข้า เช่น ทักษะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และทักษะความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา
3.3.1 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดการ
ภาครัฐและการบริหารท้องถิ่น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่กากับดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF เช่น การ
กาหนดตัวผู้สอน การติดตามการใช้ มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5, มคอ. 6, และ มคอ. 7 ให้เป็นไปตาม มคอ. 2
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์
สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยให้อาจารย์ทุกคนต้อง
4.3.1 อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3.2 ต้องผลิตผลงานทางวิชาการที่ประกอบด้วย
1) ผลงานการวิจัยอย่างน่อย 1 เรื่องในรอบ 2 ปี
2) ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อยปีละ
1 เรื่อง
3) ผลิตเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตารา/อื่น ๆ อย่างน้อย 1 เล่มใน
รอบ 2 ปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรและสาระสาคัญของรายวิชาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.2.2 ควบคุมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้ครบ 15 สัปดาห์ และทุกวิชาที่
เปิดสอนต้องถูกประเมินโดยผู้เรียน
5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง ด้วยเครื่องมือประเมินที่
หลากหลาย ทั้งการสังเกตพฤติกรรม รายงานการค้นคว้า ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย การสอบปากเปล่า
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ ผ่านคณะวิชาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และจัดสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอน โดยจัดทาเป็นโครงการเสนอต่อคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยตามลาดับ
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หลักสูตรฯ ความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าเฉพาะทาง
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรฯ ได้จัดหาหนังสือ ตาราเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่มีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรโดยผู้เรียนทุกภาคการศึกษา
6.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
6.4.3 มีระบบติดตามให้ใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินตนเอง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
x
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่
x
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
x
ประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ดทามีรายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าและ
x
รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ดทารายงานผลการด าเนิ น การของหลั กสู ต รตาม
x
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ปีที่ 2
x

ปีที่ 3
x

ปีที่ 4
x

ปีที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ปีที่ 1
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
x
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจั ดการเรี ย นการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
x
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ประจ าทุกคนได้รั บ การพัฒ นาทางวิช าการ
x
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากระดับ 5.0

ปีที่ 2
x

ปีที่ 3
x

ปีที่ 4
x

ปีที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.3 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และผลการสอบวัดผลทั้งระหว่างภาคและปลายภาค
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทน
2.2 ประเมินผู้ใช้บัณฑิต ด้วยการสัมภาษณ์
2.4 ประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ สั ง คม แบบแผนการใช้ ภ าษา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางวิ ช าการ หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
การทบทวนความรู้ ไ วยากรณ์ ค าศัพ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ จ าเป็ นต่ อ การสอบมาตรฐานภาษาอั งกฤษ
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับการ
สอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาพม่า เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะการ
พูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน

- 56 9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนิ น ชีวิ ต การมี ส ติ การอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมอย่ างสั นติ สุ ข จิต อาสา การเคารพศัก ดิ์ศ รีข องตนเองและผู้ อื่ น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิปั ญญาสากล การอนุ รั กษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้น กรณี ศึก ษาพื้ นที่ ภ าคเหนื อและ
กาแพงเพชร

- 57 9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง
การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เทคโนโลยี ดิจิทัล เทคโนโลยี โ ลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีว ภาพ
เทคโนโลยี จี โ นม และวิท ยาการที่ เกี่ย วข้ อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี ส มัยใหม่ ต่อการด ารงชีวิ ต
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก

- 58 4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
แนวคิด ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบวิทยาศาสตร์
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต
การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิ ด และหลั ก การการดู แ ลตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี สุ ข ภาวะ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะแบบบู ร ณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403

การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
แนวคิด ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมของประเทศและโลก การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และการเป็ น มิต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

2551101

หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
หลักการ แนวคิด ความหมาย ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น พัฒนาการของรัฐศาสตร์ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองสาคัญ กระบวนการทางการเมืองสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ
2551102

หลักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Public Administration
แนวคิด หลักการ ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒ นาการของรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย กระบวนทัศน์ องค์การรูปแบบต่าง ๆ ระบบราชการ นโยบายสาธารณะ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและการคลัง จริยธรรมสาหรับนั กรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวโน้มของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในอนาคต
2551403

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Administration System
ปรั ช ญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒ นาการของการบริห าร
ราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย การปฏิรูป
ระบบราชการไทย ระเบียบปฏิบัติราชการ การบริหารราชการแนวใหม่ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต
2551404

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Concept and Theories of Local Administration
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการปกครอง การบริหาร และโครงสร้างหน้าที่ขององค์กร
ท้องถิ่น การบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาในการปกครองท้องถิ่น และแนวทางการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นในอนาคต
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การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
ระเบียบวิธี ทฤษฎี และตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารงานภาครัฐ ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบ การบริหารของประเทศไทยกับนานาประเทศที่กาลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว พิจารณาลักษณะสาคัญ และ
ปัญหาของระบบการบริหารของประเทศต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง ระบบกฎหมาย วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ
2552106

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
3(3-0-6
Ethics and Good Governance
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและธรรมาภิบาล
อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อการจัดการภาครัฐ เปรียบเทียบการใช้ธรรมาภิบาลของไทยกับต่างประเทศ ปัญหา
อุปสรรคการใช้ธรรมาภิบาล แนวโน้มของการใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
2552107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
English for Public Sector Management
ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยให้ใช้ศัพท์ วลี รูปประโยค และสานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการ
จัดการภาครัฐ เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการภาครัฐ
2552108

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการสาหรับ
3 (3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administration Academic Education
การใช้ทักษะการอ่านและตีความ เอกสาร ตาราในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2552309

จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Psychology, Anthropology and Sociology for Public Administration
การอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร โดยอาศัยตัวแปรจิตวิทยา
ตัวแปรมานุษยวิทยา และตัวแปรทางสังคมวิทยาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2552310

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Human Resource Management and Development
แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมต่อ
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ การประเมินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารและวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
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แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Organizational Theory concept and Public Management
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ วิเคราะห์องค์การภาครัฐ ทั้งในด้าน
โครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรม พัฒนาการความรู้เกี่ยวกับองค์การในภาครัฐ การดาเนินขององค์การภายใต้
สภาพแวดล้อม หลักการบริหารงานภาครัฐและหน้าที่สาคัญของผู้บริหารงานภาครัฐ
2552412

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาหรับการบริหารภาครัฐ
3(2-2-5)
Computer and Information for Public Sector Management
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการในองค์การ
บูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ดิจิทัลใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น
2553113

กฎหมายปกครองสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Administrative law for Public Administrator
หลักการ แนวคิด ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ลักษณะ
ทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการและการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2553214

นโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Policy
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ บทบาทและความสาคัญของนโยบาย การกาหนดนโยบาย
สาธารณะ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงและการยุติ
นโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับแผนงานและโครงการ
2553215

การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Management
แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การจัดทาข้อเสนอ
โครงการ การบริหารโครงการให้ประสบความสาเร็จ
2553216

การประเมินผลโครงการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Project Evaluation
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 2553216 การวางแผนและการบริหารโครงการ
แนวคิดการประเมินผลโครงการภาครัฐ ตัวแบบการประเมินโครงการ การออกแบบการประเมิน
การเขียนข้อเสนอโครงการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทารายงานการ
ประเมินผลโครงการ
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นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
Innovation for Administration and Modern Management
การจัดการภาครัฐแนวใหม่และเทคนิคการบริหาร การเพิ่มผลิตภาพของภาครัฐ นวัตกรรมในการ
จัดการองค์การ การพัฒนาคุณภาพองค์กรภาครัฐ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความพร้อมต่อในภาวะวิกฤติ
2553518

การบริหารการคลังภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Sector Fiscal Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลังและการเงิน การงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
2554119

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology for Public Administration
ความหมาย จุดประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการวิจัย การดาเนินการวิจัยการ
สถิติและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การอ่านผลการวิจัย
การเขียนโครงการวิจัย การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
2554120

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar on Public Adminstration
กรณีศึกษาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหา และการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
นโยบายสาธารณะ ทรัพยากรมนุษย์ การคลัง การจัดการภาครัฐและการพัฒนาภาครัฐ และมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาข้อค้นพบ มาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้สอน
2554421

การบริหารความหลากหลายในองค์กร
3(3-0-6)
Diversity Management in Organization
ปรัชญา แนวคิด ความหมาย ลักษณะของความหลากหลาย รูปแบบของความหลากหลายใน
องค์การ ยุทธวิธีการบริหารองค์การท่ามกลางความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์
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2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
2552122

สังคมวิทยาการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
Political and Governmental Sociology
ขอบเขตและกาเนิดของวิชาสังคมวิทยาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมืองและ
การปกครอง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิ
เศรษฐกิจในรูปแบบเกี่ยวกับความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นาและลักษณะอานาจที่เกิดขึ้น
เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออานวยต่อความมั่นคงและกาลังอานาจแห่งชาติ
2553123

เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Economics for Public Administration
แนวคิด หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเลือกของสังคม
หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเศรษฐศาสตร์กระแสรอง
และเศรษฐศาสตร์กระแสกลาง แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบายทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2553124

รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์
3(3-0-6)
Public Administration in Buddhism
หลักการ แนวคิด ขอบเขตและเนื้อหาทางการปกครองกับแนวพระพุทธศาสนาวิเคราะห์หลักการ
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2554125

รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่
3(3-0-6)
Public Administration and Postmodern
แนวคิด ลักษณะ ขอบข่าย และความเป็นมาหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีของหลังสมัยใหม่ หลังสมัยใหม่
กับหลังโครงสร้างนิยม อิทธิพลของหลังสมัยใหม่ต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

2.2 กลุ่มวิชาด้านนโยบายสาธารณะ
2553226

ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา
3(3-0-6)
Civil Society in Development Process
หลักการ แนวคิด ประวัติ ความเป็นมา และความสาคัญบทบาทของประชาสังคมในการบริหาร
และการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ กระบวนการพัฒนาประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกรณีในศึกษาประเทศ
และต่างประเทศ
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เครือข่ายนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Networks
หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ ลักษณะ องค์ประกอบของเครือข่ายนโยบาย ประเภทของ
เครือข่ายนโยบาย จัดตั้งและการรวมกลุ่มเครือข่ายนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มเครือข่ายนโยบายต่อการ
ผลักดันและกาหนด และนานโยบายไปปฏิบัติ การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย รัฐ เอกชน ประชาสังคม และกลุ่ม
เครือข่ายด้วยกันเอง กรณีตัวอย่างเครือข่ายนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2553228

การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ
3(3-0-6)
Entrepreneurship and Public Service
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ สาคัญ ประเภทของบริการสาธารณะผลกระทบของ
บริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะกับการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางส่งเสริมพัฒนา
ประกอบการในกิจการสาธารณะ
2554229

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
3(3-0-6)
Resource and Environment Management in Locality
ทฤษฎีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สถานการณ์ และ สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม การบูรณาการรูปแบบ เครื่องมือ เทคนิคและ วิธีการเพื่อการ พัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงหลักของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน การ
สร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสร้างแผนการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาด้านทรัพยากรมนุษย์
2553330

การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Capital Management in Organization
การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดและประเมินผล เพื่อนาไปจัดการ
เพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ ได้เปรียบในการแข่งขัน
2553331

ภาวะผู้นาสาหรับองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Leadership for Public Organization
แนวคิดและทฤษฎีภ าวะผู้ นา ความหมาย ลักษณะและความส าคัญของภาวะผู้นาในองค์การ
คุณสมบัติ และประเภทของผู้นา บุคลิกภาพและการจูงใจ ผู้นากับการตัดสินใจ ผู้นาในองค์การสมัยใหม่ บทบาท
ของผู้นาในการบริหารองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นาที่ดี การเปรียบเทียบ
ผู้นาในองค์การภาครัฐต่าง ๆ
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จิตตปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
Contemplative and Emotion intelligence
แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด การมีจิตสานึกต่อ
ส่วนรวม และความสามารถในการจัดการทางอารมณ์ เพื่อการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

2553333

การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา
3(3-0-6)
Conflict and Peace Management
แนวคิดเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญของการบริหารความขัดแย้ง ประเภท และรูปแบบของ
ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง และประสิทธิผลขององค์การ กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการความขัดแย้งภายใต้อิทธิพลของสันติศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.4 กลุ่มวิชาด้านองค์การและการจัดการ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

2553434

การบริหารองค์การไม่แสวงหาผลกาไร
3(3-0-6)
Nonprofit Organization Management
ปรัชญา แนวคิด ลักษณะขององค์การไม่แสวงหาผลกาไร การเกิดขึ้นขององค์การไม่แสวงหา
ผลกาไร ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การไม่แสวงหาผลกาไรกับองค์การอื่น ตลอดจนการบริหาร
องค์การไม่แสวงหาผลกาไร เน้นการศึกษาองค์การไม่แสวงหาผลกาไรในพื้นที่
2553435

องค์กรสุขภาวะในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
Organizational Happiness in 21
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ จิตวิทยาการจูงใจ การพัฒนาจิต
การจัดการความเครียด และการบริหารความสุข เครื่องมือประเมินองค์กรสุขภาวะ การบูรณาการแผนงานองค์สุข
ภาวะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2553436

นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
Innovation for Admimistration and Modern Management
นวัตกรรมในการจัดการองค์การ ระบบนวัตกรรมและการบับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา การพัฒนา
คุณภาพองค์รภาครัฐ เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารในภาวะวิกฤติ การบริหารความต่อเนื่องขององค์กร

- 66 2554437

การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Organization Development and Change Management
แนวคิด หลักการ ความหมายของการพัฒนาองค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การที่ทาให้
มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ ปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่สาคัญในการพัฒนาองค์การ เทคนิคในการพัฒนาองค์การ ผู้นา
การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การบริหารความขัดแย้งใน
องค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ
2.5 กลุ่มวิชาการคลังและงบประมาณ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

2553538

เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Economics
ปรัชญา แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน บทบาทและความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่ม
และการจัดตั้งเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะต่าง ๆ การจัดการการบริหารระบบการเงินและการบัญชีทางเศรษฐกิจ
ชุมชน บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
2553539

การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Financial Management
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่าย ของหน่วย
ปกครองระดับท้องถิ่น การประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื่อการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ นวัตกรรมทางด้านการบริหารงานการเงินการคลังท้องถิ่น
2553540

กระบวนการและวิธีการงบประมาณของไทย
3(3-0-6)
Thai Fiscul Process and Approach
หลักเกณฑ์ วิธีการทางงบประมาณของไทย หน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
งบประมาณของไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของวิธีการจัดทางบประมาณของไทย
รหัสวิชา
2554541

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

นโยบายและการบริหารภาษี
3(3-0-6)
Policy and Taxation Management
แนวคิด กระบวนการการบริหารภาษีอากร ภาษีประเภทต่าง ๆ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
ภาษี และนโยบายการบริหารภาษีของไทย ครอบคลุมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการบริหารภาษี

- 67 2.6 กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่
2553642

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะ องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ความแตกต่างระหว่างการ
บริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
ของประเทศไทยกับ ประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสั มพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริห าร
การพัฒนาในประเทศไทย
25536443

การบริหารเขตพัผมนาเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Special Economic Zone Management
แนวคิดและความเป็นมาของการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศไทย กรอบแนวคิดในการพัฒนา แนวทางดาเนินงาน หน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ กลไกการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
2554644

การบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
3(3-0-6)
Border Area Development Administration
แนวคิดการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ขอบเขตพื้นที่ชายแดนในประเทศไทย การสนับสนุน
จากภาครั ฐ ผลกระทบและการพัฒ นาชายแดน บทเรียนของการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศต่อการ
ดาเนินงานในประเทศไทย
2554645

นวัตกรรมการจัดการชุมชนสาหรับองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Innovation Community Management in public sector
ความหมายของนวัตกรรม ความจาเป็นของนวัตกรรมต่อการจัดการชุมชน แนวคิดและหลักการ
ของนวัตกรรมในองค์การ การแสวงหาและทดลองใช้นวัตกรรม พัฒนาการของการจัดการชุมชน สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้น
การพัฒนาระบบและวิธีการทางานเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับ บริบทขององค์การ และทดลองปฏิบัติงานการจัดการ
ชุมชนในบริบทปัจจุบัน
2.7 กลุ่มวิชาด้านกฎหมาย
รหัสวิชา
2562301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law I: General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1ตั้งแต่มาตรา 11-106 และ
ภาค 3 ลหุโทษมาตรา 376-398
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กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law II: Offense
วิชาบังคับก่อน : 2651301กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366

2563608

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure I
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญา และการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1และภาค 2
2563609

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(2-0-4)
Criminal Procedure II
วิชาบังคับก่อน: 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา
และการบังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4
และภาค 6
2563610

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง
และไม่รับฟังพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เองข้อสันนิษการฐาน หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
4 กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
2554746

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ในสถานการณ์จริง

- 69 รหัสวิชา
2554747

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
Field Experience in Public Administration
รายวิชาบังคับที่ต้องผ่านก่อน: 2553168 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
ฝึ กงานทางด้ านรั ฐ ประศาสนศาสตร์ในองค์ก ารภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จและเอกชนโดยเน้น การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวางแผนโครงการในการ แก้ไขปัญหาการ
บริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีม
การประเมินผล ฯลฯ
2554748

การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
Cooperative Education Preparation
เรียนรู้ลักษณะตาแหน่งและบทบาทหน้าที่ขององค์การเพื่อให้นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เข้าไปปฏิบัติฝึกวิชาชีพในหลักสูตรได้โดยให้เลือกลงปฏิบัติในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
2554749

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาบังคับที่ต้องผ่านก่อน: 2553170 การเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอนมีการนา
ความรู้ ที่ได้ ศึ กษาบู ร ณาการเพื่อ ประยุ กต์ใช้กั บงานที่ได้รั บมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ

- 71 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัญฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A.

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A.

ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักทีส่ ูตรมุ่งสร้างนักบริหารและ
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้ “มีคณ
ุ ธรรม เลิศล้าวิชาการ บริหารด้วยปัญญา แก้ปัญหา
การจัดการภาครัฐ เชิงบูรณาการทีม่ ีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการ อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
ปฏิบัติตามแนวการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ทีส่ อดคล้องกับสังคมและสภาวการณ์
ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมุ่งพัฒนาท้องถิ่น
1) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการ
ส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม
ภาครัฐตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

ปรับให้กระชับขึ้น

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตาม มคอ. 1
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารและ
2) เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐ
การจัดการในการพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
ประศาสนศาสตร์
4) เพื่ อ สร้ า งองค์ค วามรู้ ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ในการพั ฒนาตนเอง
3) เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น

สาระที่ปรับปรุง

การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม
4) เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5) เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
69 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
88 หน่วยกิต
2.1 วิชาวิชาเอกบังคับ
63 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

- ลดจานวนหน่วยกิตลง
คงเหลือ 124 หน่วยกิต
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สาระที่ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ
2551101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
2552411 แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Organizational Theory and Public Management
Organizational Theory concept
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ วิเคราะห์
and Public Management
องค์ การภาครัฐ ทั้งในด้ านโครงสร้ าง กระบวนการและพฤติก รรม พั ฒนาการ
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ วิเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับองค์การในภาครัฐ การดาเนินขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อม องค์การภาครัฐ ทั้งในด้านโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรม พัฒนาการ
หลักการบริหารงานภาครัฐและหน้าที่สาคัญของผู้บริหารงานภาครัฐ
ความรู้เกี่ยวกับองค์การในภาครัฐ การดาเนินขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อม
หลักการบริหารงานภาครัฐและหน้าที่สาคัญของผู้บริหารงานภาครัฐ
2551102 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2551404 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Concept of Local Government
Concept and Theories of Local Administration
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการ รูปแบบและพัฒนากระบวนการ
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการปกครอง การบริหาร และ
ของการเมื อ งการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การกระจายอ านาจ โครงสร้างหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น การบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พฤติกรรมการเมืองและแนวโน้มของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้อ งถิ่ น ปั ญ หาในการปกครองท้อ งถิ่ น และแนวทางการพั ฒ นาการปกครอง
ท้องถิ่นในอนาคต
2551401 สังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)

Introduction to Social Science
ความหมาย หลักการ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของสังคมศาสตร์ ความ
เป็นมาและพัฒนาการของสังคมศาสตร์ ขอบเขตของวิชาสังคมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์กับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ วิธีแสวงหาความรู้
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของสังคมศาสตร์
2551402 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ด้วยการเพิม่
“แนวคิด” เข้ามาใน
ชื่อวิชา

 ปรับเป็นวิชาเอก
การบริหารท้องถิ่น
 ปรับชื่อวิชา
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
 ตัดออกจาก
หลักสูตร

ไม่มี

2551101 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science

3(3-0-6)

 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักการ แนวคิด ความหมาย ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และระหว่างอานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุม่ ผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองสาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อ
2551403 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Administration System
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารราชการแนวใหม่ ปัญหา
อุปสรรค และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
2551404 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Public Administration
หลักการ แนวคิด ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒนาการ กระบวน
ทัศน์ องค์การสาธารณะและระบบราชการ นโยบายสาธารณะ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและการคลัง การพัฒนา จริยธรรมสาหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
2551405 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional law and Political Institutions
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์และประเภทของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ การจัดตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
หลั ก การ แนวคิ ด ความหมาย ขอบข่ า ยและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทาง
รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น พัฒนาการของ
รั ฐ ศาสตร์ ทั้ ง ต่ า งประเทศและในประเทศไทย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ
ประชาชน ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองสาคัญ กระบวนการทางการเมือง
สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ
2551403 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Administration System
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการไทย
ระเบียบปฏิบัตริ าชการ การบริหารราชการแนวใหม่ ปัญหา อุปสรรค และ
แนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
2551102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Public Administration
แนวคิด หลักการ ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒนาการของ
รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย กระบวนทัศน์ องค์การ
รูปแบบต่าง ๆ ระบบราชการ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
งบประมาณและการคลัง จริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวโน้ม
ของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
ไม่มี

สาระที่ปรับปรุง
 ปรับชื่อวิชา

 คงเดิม

 คงเดิม
 ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

 รวมกับรายวิชาหลัก
รัฐศาสตร์ เนื่องจาก
มีเนื้อหาทับซ้อนกัน
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
2552103 คอมพิวเตอร์และสารเทศสาหรับนักบริหาร
3(2-2-5)
2552412 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาหรับการบริหารภาครัฐ 3(2-2-5)
Computer and Information for Administrators
Computer and Information for Public
แนวทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอน
Sector Management
กระบวนการในองค์การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมา
แนวทฤษฏีเกีย่ วกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วน
ขั้นตอนกระบวนการในองค์การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2552201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
2553214 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
Public Policy
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การกาหนดนโยบายสาธารณะ การ
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ บทบาทและความสาคัญของ
นานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
นโยบาย การกาหนดนโยบายสาธารณะ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบาย กับการวางแผน แนวคิดเกี่ยวกับการ
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การเปลีย่ นแปลงและการยุตินโยบาย
วางแผนเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับแผนงานและโครงการ เทคนิคและ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
ลักษณะการวางแผน
2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
2552310 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 (3-0-6)
Human Resource Management in the Public Sector
Public Human Resource Management
ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
and Development
จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การประเมินระบบการบริหารทรัพยากร
แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการเมือง
มนุษย์ ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการ
เศรษฐกิจ และสังคม
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ าครั ฐ การ
ประเมินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
และวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2552501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
2552107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)
Communicative English for Public Administrators
English for Public Sector Management

สาระที่ปรับปรุง
 แก้ไขชื่อวิชา

 แก้ไขชื่อวิชาด้วย
การตัด “การ
วางแผน” ออก

 แก้ไขชื่อวิชา
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา

 แก้ไขชื่อวิชา
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ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้คาศัพท์ สานวน
และรูปประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยให้ใช้ศัพท์ วลี รูปประโยค และสานวน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการภาครัฐ
2553209 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา
3(3-0-6)
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Psychology, Anthropology and Sociology
for Public Administration
การอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร โดย
อาศัยตัวแปรจิตวิทยา ตัวแปรมานุษยวิทยา และตัวแปรทางสังคมวิทยาสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2552502 จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา
3(3-0-6)
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Psychology, Anthropology and Sociology for Public
Administration
การอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร โดย
อาศัยตัวแปรจิตวิทยา ตัวแปรมานุษยวิทยา และตัวแปรทางสังคมวิทยาสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์
2552503 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Development
in Public Sector
แนวคิดกระบวนการและเทคนิคการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
ไม่มี
ประเมินและพยากรณ์ความต้องการอัตรากาลังสมรรถนะและศักยภาพเป้าหมาย
และแนวทางการคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับงานหลักการ และแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์วิธีการและการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาการพัฒนาสาย
อาชีพปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและอนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2553416 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์งานวิชาการ
3(3-0-6)
2552108 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3 (3-0-6)
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administrators Academic Analysis
English for Public Administration Academic Education
อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การ
การใช้ทักษะการอ่านและการเขียน เอกสาร ตาราในสาขาวิชารัฐ
ตีความ และการแสดงความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการทางรัฐประศาสน ประศาสนศาสตร์
ศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
 คงเดิม

 นาคาอธิบาย
รายวิชาไปรวมกับ
การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐ

 แก้ไขชื่อวิชา
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
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2553109 กฎหมายปกครองสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Administrative law for Public Administrator
หลักการ แนวคิด ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่าด้วยการ
กระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการและการใช้อานาจ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2553207 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Management
แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ
การจัดทาข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการให้ประสบความสาเร็จ
2552504 การบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Fiscal Management
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลัง และ
การงบประมาณ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน เทคนิคและการวิเคราะห์
งบประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
2553417 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นยิ ม
3(3-0-6)
Public Administration and Postmodern
แนวคิด ลักษณะ ขอบข่าย ความเป็นมาและพัฒนาการของหลัง
สมัยใหม่ ทฤษฎีของหลังสมัยใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
2553418 การประเมินผลโครงการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Project Evaluation
แนวคิดการประเมินผลโครงการภาครัฐ ตัวแบบการประเมินโครงการ
ตัวแบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรภาครัฐ การออกแบบการประเมิน การเขียน
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2553113 กฎหมายปกครองสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Administrative law for Public Administrator
หลักการ แนวคิด ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและทฤษฎีว่าด้วยการ
กระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการและการใช้อานาจ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
2553215 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Management
แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ
การจัดทาข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการให้ประสบความสาเร็จ
2553518 การบริหารการคลังภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Sector Fiscal Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลังและการเงิน
การงบประมาณ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน เทคนิคและการวิเคราะห์
งบประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
2554125 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นยิ ม
3(3-0-6)
Public Administration and Postmodern
แนวคิด ลักษณะ ขอบข่าย ความเป็นมาและพัฒนาการของหลัง
สมัยใหม่ ทฤษฎีของหลังสมัยใหม่ อิทธิพลต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
2553216 การประเมินผลโครงการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Project Evaluation
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 2553216 การวางแผนและการบริหาร
โครงการ

สาระที่ปรับปรุง
 คงเดิม

 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
 ปรับชื่อจาก
“สาธารณะ” เป็น”
ภาครัฐ”
 ปรับจากวิชาเอก
บังคับเป็นเลือก
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
 ไม่ได้ปรับเปลีย่ น
สาระสาคัญอันใด
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ข้อเสนอโครงการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
จัดทารายงานการประเมินผลโครงการ
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แนวคิดการประเมินผลโครงการภาครัฐ ตัวแบบการประเมินโครงการ
การออกแบบการประเมิน การเขียนข้อเสนอโครงการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทารายงานการประเมินผลโครงการ
2553419 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2554119 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology for Public Administration
Research Methodology for Public Administration
ความหมาย จุดประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการ
ความหมาย จุดประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการ
วิจัย การดาเนินการวิจัยการใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การอ่าน
วิจัย การดาเนินการวิจัยการใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การอ่าน
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจยั การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ฝึก
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจยั การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ฝึก
ปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
ปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
2554420 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2554120 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar on Public Administration
Seminar on Public Adminstration
แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ และกระบวนการสัมมนา
กรณีศึกษาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหา
ความรู้เรื่องการสัมมนาหลักการจัดสัมมนา และขอบเขตประเด็นปัญหาที่ต้องใช้
และการพัฒนาภูมิปญ
ั ญาด้านนโยบายสาธารณะ ทรัพยากรมนุษย์ การคลัง การ
กระบวนการสัมมนา
จัดการภาครัฐและการพัฒนาภาครัฐ และมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นาข้อค้นพบ มา
ปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้สอน
2554421 ธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
2552106 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
3(3-0-6
Governance in Public Management
Ethics and Good Governance
ความหมาย แนวคิด ความเป็นมา ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ของธรรมาภิบาลกับบรรษัทภิบาล อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อการจัดการภาครัฐ จริยธรรมและธรรมาภิบาล อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อการจัดการภาครัฐ
เปรียบเทียบการใช้ธรรมาภิบาลของไทยกับต่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคการใช้ธรร เปรียบเทียบการใช้ธรรมาภิบาลของไทยกับต่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคการใช้ธรร
มาภิบาล แนวโน้มของการใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
มาภิบาล แนวโน้มของการใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
2554422 สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
ไม่มี
Statistics for Public Administration Research
แนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
กระบวนการ เทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง

 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา

 เปลี่ยนชื่อวิชา
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา

 เปลี่ยนชื่อวิชา
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา

 ตัดออก
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2553104 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
Organization Development and Change Management
แนวความคิด และหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ความ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์การ โดยเน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง อย่าง
เป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
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2554437 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลีย่ นแปลง 3(3-0-6)
Organization Development and Change Management
แนวคิด หลักการ ความหมายของการพัฒนาองค์การ ปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์การที่ทาให้ มีการเปลีย่ นแปลงองค์การ ปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่
สาคัญในการพัฒนาองค์การ เทคนิคในการพัฒนาองค์การ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับการพัฒนาองค์การ การต่อต้านการเปลีย่ นแปลงในองค์การ การบริหารความ
ขัดแย้งในองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ
2553105 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
2553417 นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
Innovation for Administration and Modern
Innovation for Administration and Modern Management
Management
การจัดการภาครัฐแนวใหม่และเทคนิคการบริหาร การเพิ่มผลิตภาพ
เทคนิคการบริหาร การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์ การ
ของภาครัฐ นวัตกรรมในการจัดการองค์การ การพัฒนาคุณภาพองค์กรภาครัฐ
ประเมินระบบการบริหารงานการจัดการความรู้ การบริหารความเสีย่ ง เทคนิคการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร การบริหารความเสีย่ ง การบริหารการ
บริหาร และนวัตกรรมในการจัดการองค์การ
เปลี่ยนแปลง การบริหารความพร้อมต่อในภาวะวิกฤติ
2553106 การบริหารสานักงานในภาครัฐ
3(2-2-5)
Office Management in Public Sector
การดาเนินงานของสานักงานในภาครัฐ บทบาทของการจัดสานักงาน
ไม่มี
ระเบียบงานสารบรรณระเบียบงานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน การประสานงาน การจัดสถานที่ทางาน การอานวยการ
พนักงาน การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
2553107 ภาวะผู้นาและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
2553331 ภาวะผู้นาสาหรับองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Creative Leadership and Followership
Leadership for Public Organization
คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของผู้นาและผู้ตามงาน บทบาทของผู้นาใน
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา ความหมาย ลักษณะและความสาคัญ
การทางานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีใน
ของภาวะผู้นาในองค์การ คุณสมบัติ และประเภทของผู้นา บุคลิกภาพและการจูง
การเป็นผู้นาและผู้ตามทางานเป็นทีม การสร้างความภาคภูมิใจให้ทมี งาน การ
ใจ ผู้นากับการตัดสินใจ ผู้นาในองค์การสมัยใหม่ บทบาทของผู้นาในการบริหาร

สาระที่ปรับปรุง
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จัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจใน
การทางานเป็นทีม
2553108 การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
3(3-0-6)
State Enterprise and Public Organization Management
แนวคิด ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสาคัญประเภทวิธีการ
ดาเนินงานการและบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนกับหน่วยงานอื่น นโยบายรัฐทีม่ ี
ต่อรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนแนวโน้มของการจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน
2553202 การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
3(3-0-6)
Policy Implementation and Evaluation
แนวคิด ตัวแบบ และกระบวนการการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อนานโยบายไปการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตดิ ้วยกระบวนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และการบริหารโครงการ การแปลงยุทธศาสตร์องค์กรสู่ระดับ
บุคคล การประเมินนโยบายสาธารณะ
2553203 การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย
3(3-0-6)
Public Policy Development in Thailand
พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะทีด่ ี
กระบวนการกาหนดและ พัฒนานโยบายสาธารณะ ของไทย นโยบายด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2553204 เครือข่ายนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Public Policy Networks in Local Community
หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และลักษณะสาคัญของเครือข่าย
นโยบาย ประเภทของเครือข่าย การจัดตั้งและการรวมกลุ่มของเครือข่ายใน
ท้องถิ่นและชุมชน บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มเครือข่ายต่อการผลักดันและ
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องค์การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง การพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นาที่ดี การ
เปรียบเทียบผู้นาในองค์การภาครัฐต่าง ๆ

สาระที่ปรับปรุง
 ตัดออกจาก
หลักสูตร

ไม่มี

 ตัดออกจาก
หลักสูตร
ไม่มี

ไม่มี

 ตัดออกจาก
หลักสูตร

2553227 เครือข่ายนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
 ปรับคาอธิบาย
Public Policy Networks
รายวิชา
หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ ลักษณะ องค์ประกอบของเครือข่าย
นโยบาย ประเภทของเครือข่ายนโยบาย จัดตั้งและการรวมกลุ่มเครือข่ายนโยบาย
บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มเครือข่ายนโยบายต่อการผลักดันและกาหนด และนา
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กาหนดนโยบายสาธารณะ การเชือ่ มโยงกลุ่มเครือข่ายกับ รัฐบาล ธุรกิจ และกับ
กลุ่มเครือข่ายด้วยกันเอง ศึกษากรณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2553205 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Seminar on Public Policy
สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในประเด็นในด้านสาระของนโยบาย
กระบวนการ และผลกระทบของนโยบายสาธารณะทั้งทางจริยศาสตร์การเมือง
เศรษฐกิจและสังคมใช้กรณีศึกษาประกอบทั้งในระดับท้องถิ่นชุมชนและ
ระดับประเทศ
2553206 การเป็นผูป้ ระกอบการบริการสาธารณะ
3(3-0-6)
Entrepreneurship and Public Service
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ สาคัญ ประเภทของ
บริการสาธารณะผลกระทบของบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการ
สาธารณะกับการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาประกอบการใน
กิจการสาธารณะ
2553302 มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Human Relations and Conflict Management
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขต ปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงาน และวิธีบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
องค์การ
2553303 หลักการจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Principles of Compensation Management
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นโยบายไปปฏิบตั ิ การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย รัฐ เอกชน ประชาสังคม และกลุ่ม
เครือข่ายด้วยกันเอง กรณีตัวอย่างเครือข่ายนโยบายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

สาระที่ปรับปรุง

 ตัดออกจาก
หลักสูตร
ไม่มี

2553228 การเป็นผูป้ ระกอบการบริการสาธารณะ
3(3-0-6)
Entrepreneurship and Public Service
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ สาคัญ ประเภทของ
บริการสาธารณะผลกระทบของบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการ
สาธารณะกับการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาประกอบการใน
กิจการสาธารณะ

 คงเดิม

 ตัดออกจาก
หลักสูตร
ไม่มี

ไม่มี

 ตัดออกจาก
หลักสูตร
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แนวคิดทฤษฎีขอบข่าย ความสาคัญ หลักการ และประเภท
ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ค่าตอบแทนวิธีการบริหารค่าตอบหลักการจ่ายแทนทั้ง
ระบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การ
2553304 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในภาครัฐ
3(3-0-6)
Performance Evaluation in the Public Sector
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่พึงได้จากการประเมิน
บุคคลในองค์การในภาครัฐ การวัดผลการประเมินผล กระบวนการประเมินเพื่อ
ไม่มี
เลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบัตงิ านการ
พิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มี
ความแม่นตรง และเชื่อถือได้
2553305 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่าย
ไม่มี
บริหาร วิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงาน
สัมพันธ์ ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นโยบายแรงงาน และภาวการณ์
ทางานกฎหมายแรงงาน
2553306 การบริหารทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Human Capital for Local Development
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ ความสาคัญของทุน
ไม่มี
มนุษย์ บทบาทของทุนมนุษย์ในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ทุนมนุษย์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของทุนมนุษย์ของท้องถิ่น
2553406 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์
3(3-0-6)
2554125 รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์
Public Administration in Buddhism
Public Administration in Buddhism

สาระที่ปรับปรุง

 ตัดออกจาก
หลักสูตร

 ตัดออกจาก
หลักสูตร

 ตัดออกจาก
หลักสูตร

3(3-0-6)

 คงเดิม
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หลักการ แนวคิด ขอบเขตและเนือ้ หาทางการปกครองกับแนว
พระพุทธศาสนาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏใน
พุทธศาสนาเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2553407 การบริหารราชการเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบบริหารราชการไทยกับต่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ยุโรปและอเมริกา ให้ครอบคลุมทั้งโครงสร้าง เจ้าหน้าที่
ความสัมพันธ์กับอานาจทางการบริหาร
2553408 แนวคิดทางสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Concepts on Society and Politics
ทฤษฎีสังคมและการเมือง นักคิดสาคัญ ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บทบาทและพฤติกรรมทางการ
เมืองของชนชั้นและกลุ่มในสังคม
2553409 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Economics for Public Administration
แนวคิด หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการเลือกของสังคมหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็น
ธรรม เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเศรษฐศาสตร์กระแสรองและเศรษฐศาสตร์กระแส
กลาง แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2553410 สังคมวิทยาทางการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
Political and Government Sociology
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หลักการ แนวคิด ขอบเขตและเนือ้ หาทางการปกครองกับแนว
พระพุทธศาสนาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏใน
พุทธศาสนาเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2552105 การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
ระเบียบวิธี ทฤษฎี และตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารงาน
ภาครัฐ ศึกษาเปรียบเทียบระบบ การบริหารของประเทศไทยกับนานาประเทศที่
กาลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว พิจารณาลักษณะสาคัญ และปัญหาของระบบการ
บริหารของประเทศต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง ระบบกฎหมาย
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ไม่มี

สาระที่ปรับปรุง

 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทย
 ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

 ตัดออกจาก
หลักสูตร

2553123 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
 ปรับเป็นวิชาบังคับ
Economics for Public Administration
เลือก กลุ่มวิชา
แนวคิด หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ
ทฤษฎีทางรัฐ
ทฤษฎีการเลือกของสังคมหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็น
ประศาสนศาสตร์
ธรรม เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเศรษฐศาสตร์กระแสรองและเศรษฐศาสตร์กระแส
กลาง แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2552122 สังคมวิทยาการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
 คงเดิม
Political and Governmental Sociology
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ขอบเขตและกาเนิดของวิชาสังคมวิทยาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมกับการเมืองและการปกครอง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุ
ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบ
เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นาและลักษณะ
อานาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออานวยต่อความมั่นคงและกาลัง
อานาจแห่งชาติ
2553411 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา
3(3-0-6)
Civil Society in Development Process
หลักการแนวคิดประวัติ ความเป็นมา และความสาคัญบทบาทของ
ประชาสังคมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ กระบวนการพัฒนา
ประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกรณีศึกษาประเทศและต่างประเทศ
2553510 การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Management
แนวคิด กระบวนการการบริหารภาษีอากร ระบบและประเภทภาษี
อากร และนโยบายการบริหารภาษีอากรของไทย
2553511 นโยบายการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal and Financial Policy
หลักการ วิธีการ เครื่องมือของนโยบายการเงินและการคลัง และ
กระบวนการในการกาหนดและประสานแผนนโยบายการคลังและการเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลังคลัง กับนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ขอบเขตและก าเนิ ด ของวิ ชาสั ง คมวิ ท ยาการเมื อ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสังคมกับการเมืองและการปกครอง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง
สาเหตุทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิเศรษฐกิจใน
รูปแบบเกี่ยวกับความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นาและ
ลักษณะอานาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออานวยต่อความมั่นคงและ
กาลังอานาจแห่งชาติ
2553226 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา
3(3-0-6)
 คงเดิม
Civil Society in Development Process
หลักการแนวคิดประวัติ ความเป็นมา และความสาคัญบทบาทของ
ประชาสังคมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ กระบวนการพัฒนา
ประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
2554541 นโยบายและการบริหารภาษี
3(3-0-6)
 แก้ไขชื่อวิชาด้วย
Policy and Taxation Management
เพิ่ม “นโยบาย”
แนวคิด กระบวนการการบริหารภาษีอากร ภาษีประเภทต่าง ๆ
 ปรับคาอธิบาย
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี และนโยบายการบริหารภาษีของไทย
รายวิชา
ครอบคลุมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการบริหารภาษี
 ตัดออก
ไม่มี

2553436 การจัดการคุณภาพในภาครัฐ
Quality Management in Public Sector

3(3-0-6)

 รายวิชาใหม่ในกลุ่ม
วิชาเอกวิชาเอก
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2554517 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial Management
ขอบข่ายแนวคิดและทฤษฎีการจัดการการคลังท้องถิ่นความสัมพันธ์
ระหว่างการคลังท้องถิ่ นกับการคลังรัฐบาลระดับชาติ ความเป็นอิสระของการคลัง
ท้องถิ่นในการดาเนินการเกี่ยวกับการคลังของการปกครองท้องถิ่นไทยปัญหาและ
อุป สรรคในปั จ จุ บั น และอนาคตของการพั ฒ นาระบบการคลั งขององค์ ก รการ
ปกครองท้องถิ่นของไทย

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
ปรัชญา แนวคิดเกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพ ความเป็นมาของการ
จัดการคุณภาพ ตัวแบบการจัดการคุณภาพทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ
เปรียบเทียบภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ กระบวนการการจัดการคุณภาพใน
ภาครัฐไทย
2553333 การบริหารความขัดแย้งและสันติศึกษา
3(3-0-6)
Conflict and Peace Management
แนวคิดเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญของการบริหารความ
ขัดแย้ง ประเภท และรูปแบบของความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง
และประสิทธิผลขององค์การ กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความ
ขัดแย้งภายใต้อิทธิพลของสันติศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
2553434 การบริหารองค์การไม่แสวงหาผลกาไร
3(3-0-6)
Nonprofit Organization Management
ปรัชญา แนวคิด ลักษณะขององค์การไม่แสวงหาผลกาไร การเกิดขึน้
ขององค์การไม่แสวงหา ผลกาไร ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การไม่แสวงหาผลกาไรกับองค์การอื่น ตลอดจนการบริหารองค์การไม่แสวงหา
ผลกาไร เน้นการศึกษาองค์การไม่แสวงหาผลกาไรในพื้นที่
2553539 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Financial Management
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของท้องถิ่น การบริหารรายได้
และรายจ่าย ของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น การประมาณการรายรับ-รายจ่าย
เพื่อการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง
ท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ นวัตกรรมทางด้านการบริหารงานการเงินการคลัง
ท้องถิ่น

สาระที่ปรับปรุง
เลือกกลุม่ องค์การ
และการจัดการ

 รายวิชาใหม่ในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

 รายวิชาใหม่ในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก กลุ่ม
องค์การและการ
จัดการ
 แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
 แก้ไขจานวนชั่วโมง
เรียน
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2554421 การบริหารความหลากหลายในองค์กร
3(3-0-6)
Diversity Management in Organization
ปรัชญา แนวคิด ความหมาย ลักษณะของความหลากหลาย รูปแบบ
ของความหลากหลายในองค์การ ยุทธวิธีการบริหารองค์การท่ามกลางความ
หลากหลายของทรัพยากรมนุษย์
2553435 องค์กรสุขภาวะในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
Organizational Happiness in 21
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ
จิตวิทยาการจูงใจ การพัฒนาจิต การจัดการความเครียด และการบริหารความสุข
เครื่องมือประเมินองค์กรสุขภาวะ การบูรณาการแผนงานองค์สุขภาวะกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
2554229 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
3(3-0-6)
Resource and Environment Management
in Locality
ทฤษฎีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ และ สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์สงิ่ แวดล้อม
การบูรณาการรูปแบบ เครื่องมือ เทคนิคและ วิธีการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยคานึงถึงหลักของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน การสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสร้างแผนการ
จัดการ
2553330 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Capital Management in Organization
การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาไปจัดการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการลงทุนเชิงกล
ยุทธ์เพื่อให้ ได้เปรียบในการแข่งขัน

สาระที่ปรับปรุง
 รายวิชาใหม่กลุม่
วิชาเอกบังคับ

 รายวิชาใหม่ในกลุ่ม
วิชเอกเลือก ด้าน
องค์การและการ
จัดการ
 รายวิชาใหม่ใน
บังคับเลือกกลุ่มวิชา
ด้านนโยบาย
สาธารณะ

 รายวิชาใหม่
 บังคับเลือกกลุ่มเอก
เลือกด้านทรัพยากร
มนุษย์
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2553332 จิตตปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
Contemplative and Emotion intelligence
แนวคิด และแนวปฏิบัติเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ความคิด การมีจิตสานึกต่อส่วนรวม และความสามารถในการจัดการทางอารมณ์
เพื่อการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
2553538 เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Economics
ปรัชญา แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน บทบาทและความสาคัญของ
เศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มและการจัดตั้งเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะต่าง ๆ การ
จัดการการบริหารระบบการเงินและการบัญชีทางเศรษฐกิจชุมชน บทบาทของ
ภาครัฐในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
2553643 การบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Special Economic Zone Management
แนวคิดและความเป็นมาของการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย กรอบแนวคิดในการพัฒนา แนวทาง
ดาเนินงาน หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลไก
การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
2554644 การบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
3(3-0-6)
Border Area Development Administration
แนวคิดการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ขอบเขตพื้นที่ชายแดน
ในประเทศไทย การสนับสนุนจากภาครัฐ ผลกระทบและการพัฒนาชายแดน
บทเรียนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศต่อการดาเนินงานในประเทศ
ไทย

สาระที่ปรับปรุง
 รายวิชาใหม่
 บังคับเลือกกลุ่มเอก
เลื้อด ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
 รายวิชาใหม่
 วิชาเอกเลือก ด้าน
งบประมาณและ
การคลัง
 รายวิชาใหม่ในวิชา
บังคับกลุ่มการ
บริหารการพัฒนา
เชิงพื้นที่

 รายวิชาใหม่ในวิชา
บังคับกลุ่มการ
บริหารการพัฒนา
เชิงพื้นที่
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2553412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90)
Preparation for Professional Experience
in Public Administration
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้าน รัฐ
ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
2554746 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
 ไม่ได้ปรับแก้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาระสาคัญอันใด
Preparation for Professional Experience
in Public Administration
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพั ฒ นาตั ว ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู งใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับ วิ ชาชี พ ศึ ก ษาสั งเกตและมี ส่ วนร่ ว มในการฝึ ก ปฏิ บั ติงานด้ า นรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ในสถานการณ์จริง
2553413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450) 2554747 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450)
 คงเดิม
Field Experience in Public Administration
Field Experience in Public Administration
ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
รายวิชาบังคับที่ต้องผ่านก่อน: 2554746 การเตรียมฝึกประสบการณ์
เอกชนโดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
ตลอดจนการวางแผนโครงการในการ แก้ไขปัญหาการบริหารในองค์การ และการ
ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การ
และเอกชนโดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ
สร้างทีม การประเมินผล ฯลฯ
ตลอดจนการวางแผนโครงการในการ แก้ไขปัญหาการบริหารในองค์การ และการ
ร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การ
สร้างทีม การประเมินผล ฯลฯ
2553414 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
2554748 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
 คงเดิม
Cooperative Education Preparation
Cooperative Education Preparation
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
เรี ย นรู้ ลั ก ษณะต าแหน่ ง และบทบาทหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารเพื่ อ ให้
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจ
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์เข้าไปปฏิบัติฝึกวิชาชีพในหลักสูตรได้โดยให้
ศึกษา กระบวนการและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา
เลือกลงปฏิบัติในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การ
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์
การทางานเป็นทีม โครงสร้างการทางานในองค์กร งานธุรการในสานักงาน และ
ระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและ
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงงาน
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนาเสนอผลงาน
โครงงาน
2553415 สหกิจศึกษา
6(540)
2554749 สหกิจศึกษา
6(540)
 คงเดิม
Cooperative Education
Cooperative Education
รายวิชาบังคับที่ต้องผ่านก่อน : 2553170 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถาน
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณา
การความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือน ประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและ
คัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอนมีการนาความรู้ที่ได้ศึกษา
หนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทาโครงงาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียน
บูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และ
รายงานโครงงาน และการนาเสนอโครงงานตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและ วิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสยั หรือบุคลิกภาพที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่
พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
......................................................................................
เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับป ริญญาตรี
พ.ศ. 2558
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังนี้หรือที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560
4.3 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
4.4 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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หมายความว่า

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่
รับผิดชอบด้านทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธาน
ในการบริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้าน
วิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน
และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
จัดการศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ
“บุคลากรประจาการ”
หมายความว่า บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาล
หรือเอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติโดย 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษา
ภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษา
ปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป”
หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่
นั กศึกษาลงทะเบี ย นรายวิ ช านั้ น ไว้ โดยรวม
ภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
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มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
2558
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิ ทยาลั ยอาจจัด การศึกษาระดับ ปริญญาตรีไ ด้ 2 รูป แบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และ
การศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วน
การลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 8 การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
8.1 กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง
การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
8.2 การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้
คณะดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดู
ร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด
ให้
อธิการบดี เป็ นผู้อนุมั ติ โดยการเห็น ชอบของประธานโปรแกรมวิ ชา และคณบดี แต่ทั้ งนี้ต้ องไม่ กระทบกระเทือนต่ อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(2) ไม่ อนุ ญ าตให้ล งทะเบี ยนเรีย นร่ว มกับ นั กศึกษาภาคพิ เศษ ยกเว้น เป็ น การ
ลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22
หน่วยกิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
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(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี
เพื่ อลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม จากแผนการศึ กษาในภาคการศึก ษาที่ มี การลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2
แล้วแต่กรณี
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นล่ า ช้ า การลงทะเบี ย นจะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ช าระค่ า ธรรม
การศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษา
นั้น ๆ จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือ
ว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้
ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียน
ในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.8 การลงทะเบี ย นรายวิ ช า และการเพิ่ ม – ถอนรายวิ ช า ให้ ด าเนิ น การตามวิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย จะต้อง
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุ ป ริญ ญา หรือ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรือประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ องมี คุณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้
ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือ กหรือการสอบสัมภาษณ์
และรายงานตัว
เป็นนักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้
ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 15 ในกรณี ที่รายวิ ชาเดี ย วกัน มี อาจารย์ ผู้ ส อนหลายคน ให้ อาจารย์ผู้ ส อนทุ กคนร่ว มกัน จั ด ท า
รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และ
รายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด 3
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 18 การลา
18.1 การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรอง
แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไปขออนุญาต
ต่ออาจารย์ผู้สอน
18.2 การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ ที่
ปรึกษาแล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่
เข้าเรียน
18.3 การลาพักการศึกษา
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร

- 96 18.3.2 นั กศึ กษาที่ ป ระสงค์ จ ะลาพั กการศึ กษาเป็ น เวลาหนึ่ ง ภาคการศึ กษาหรื อ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ
18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
หรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
18.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่าน
การเห็นชอบของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา
19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับการ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีค ณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะ
ย้ายไปสังกัด แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
20.1 เสียชีวิต
20.2 ลาออก
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
ตาม
ข้อ 21
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็น นักศึกษา เนื่ องจากผิ ดวิ นัย นักศึกษาและเป็น ไปตามการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ หรือ
ใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3
20.7 ไม่ ผ่ า นการประเมิ น รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ รายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
20.8 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
20.9 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7
และ
ข้อ 20.8 ให้มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
21.1 นั กศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็น นักศึกษาเมื่ ออยู่ ในเกณฑ์ ตามข้อใดข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
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6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาที่ 4 ที่
6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.2 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ จะพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่
9 ที่ 12 ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่ า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้
หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษา
อย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การ
อนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมิ นเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุ
สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคใน
รายวิชานั้น
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์
ยื่นคาร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35
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มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง
ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดยใช้วิธีอิง
เกณฑ์ตามข้อ 25.1
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดยวิธีอิง
กลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศทาง
สัมมนา การเตรี ยมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และ
รายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็นต้น ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรั บประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดการ
เรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น “E”
ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
25.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผล
การเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
25.3.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชี พ หรื อ รายวิ ช า
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
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หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
26.1 AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
และปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
26.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบั นทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณี ใดกรณีหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม ถอนรายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
26.3 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่น
คาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิ ทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือก
เสรี และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้
29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทีย บเท่า จากสถานศึกษาเดิ มไม่น้ อยกว่ า 3.60 และเรีย นครบตามหลั กสู ตรได้ ค่า ระดับ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้ง
จากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F”
ตามระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี (ต่อเนื่ อง) จะพิจ ารณาผลการเรียน ในระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มเติม
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.4.1 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.4.2 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรี ย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ อื่น
ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้ นักศึกษาในภาคการศึกษาสุ ด ท้า ยที่จ ะส าเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่ าง ๆ ในการจัดการศึกษา
และด าเนิน การรับจ่า ยเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบีย บมหาวิทยาลัยที่ เกี่ย วกับการเก็บเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
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ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มี
กรรมการ ประกอบด้วย
35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
35.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
35.3 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการ
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล
เป็นกรรมการ
35.6 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
35.7 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
อธิ การบดี อาจแต่ งตั้ ง ผู้ที่ เกี่ย วข้องกับงานวิ ชาการเป็ น กรรมการหรือผู้ช่ ว ยเลขานุการเพิ่ม เติ ม ก็ไ ด้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน
ให้คณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็น ชอบ และท าหน้า ที่อื่น ๆ ที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย สภาวิช าการ หรืออธิ การบดี
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 36 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่ มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาค
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรที่ จ ะให้ มี ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนผลการเรีย นและการยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช าระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบัน อุดมศึกษา” หมายความว่ า สถาบัน การศึกษาที่ มีการจัดการเรีย น การสอนในระดับ หลั ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสู ตรของมหาวิท ยาลั ยกาหนด โดยนาหน่ วยกิตและผลการศึกษาในรายวิช าใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้น
การเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน

- 103 รายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น
สภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่ งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอ
โอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน ข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่าที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา

- 104 (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นั กศึก ษาที่ จ ะขอโอนผลการเรีย นและยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช า ต้ องด าเนิ น การให้ เ สร็จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถื อเกณฑ์
ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิ ทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์

- 108 -

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล นายเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (Public Administration) Madras Christian College , India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2558
2543
2540

2. ประสบการณ์การสอน
ปี
2553-ปัจจุบัน
2546-2551

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ตารา
เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์. (2560). ตาราเรื่อง โลกสังคมศาสตร์. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
จานวน 295 หน้า. (เดือนเมษายน 2560)
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2551404
2552201
2553417

ชื่อวิชา
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 109 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ปีที่สาเร็จ
2553
2548

2. ประสบการณ์การสอน
ปี
2555-ปัจจุบัน
2554

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ตารา
ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ. (2562). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กาแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. จานวน 396 หน้า. (เดือนธันวาคม 2562)
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กิจฐเชต ไกรวาส, อาภาภรณ์ สุขหอม, และชาลิสา ศิริธรรมเกตุ. (2562). ต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮา
ลาลในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
13 (3): หน้า 89 - 104. (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2552301
2551101
2553104

ชื่อวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 110 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่สาเร็จ
2554
2551

2. ประสบการณ์การสอน
ปี
2554-ปัจจุบัน

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รัษฎากร วินิจกุล, อรัญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล, ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา และวาสนา อาจสาลิกรณ์. ( 2561).
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย. วารสาร
พิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร, 16 (2): หน้า 237252. (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2551403
2552504
2552502

ชื่อวิชา
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
การบริหารการคลังสาธารณะ
จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาสาหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 111 ชื่อ - นามสกุล นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปีที่สาเร็จ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2551
2548

2. ประสบการณ์การสอน
ปี
2553-ปัจจุบัน

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ศุภ ฤทธิ์ ธาราทิพย์ นรา. (2560). รู ปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลในอาเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์,
ปีที่ 3 (1): หน้า 31 - 48. (เดือนมกราคม – เมษายน 2560)
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2551403
2554645
2553331

ชื่อวิชา
ระบบบริหารราชการไทย
นวัตกรรมการจัดการชุมชนสาหรับองค์การภาครัฐ
ภาวะผู้นาสาหรับองค์การภาครัฐ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 112 ชื่อ - นามสกุล นางสุวภัทร หนุ่มคา
ตาแหน่งทางวิชาการ -อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
2. ประสบการณ์การสอน
ปี
2555-ปัจจุบัน

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2563
2555
2551

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความ
สุวภัทร หนุ่มคา. (2561). แนวทางการจั ดทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาเภอไทรงาม จั งหวัด กาแพงเพชร. วารสารพิกุล , 16 (2): หน้า 53 - 69. (เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
วิจัย
สุวภัทร หนุ่มคา (วิจัยร่วม). (2560). แนวของทางพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. จานวน 102 หน้า. (เดือนมกราคม - มิถุนายน
2560).
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
2554120
2553642
2552310

ชื่อวิชา
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริการการพัฒนา
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

หน่วยกิต
3(2-2-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

