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สมอ.08 

การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับป ีพ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564   
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
    ครั้งที ่ 3/2565  วันที่ 17 มีนาคม 2565 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  
    เริ่มใช้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
    ดังตารางที่ 5.1 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
                   
                       รับรองความถูกต้อง 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………………………………….. 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต) 
         รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                      วันที่ 17 มีนาคม 2565 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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ตารางท่ี 5.1  ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (เดมิ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ใหม)่ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ เหตุผล 

1 นายเสริมศกัดิ ์
กิตติปาลวรรธก ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยรังสิต 
Madras Christian College, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลัย 

2558 
2543 
2540 

นายเสริมศกัดิ ์
กิตติปาลวรรธก ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยรังสิต 
Madras Christian College, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลัย 

2558 
2543 
2540 

คงเดิม 

2 นางสาวชาลิสา  
ศิริธรรมเกต ุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

บธ.บ.(การตลาด) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

2553 
 

2548 

นางสาวชาลิสา  
ศิริธรรมเกต ุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

บธ.บ.(การตลาด) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

2553 
 

2548 

คงเดิม 

3 นางสาวอรญัญารัตน ์
ศรีสุพัฒนะกุล 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2551 

นางสาวอรญัญารัตน ์
ศรีสุพัฒนะกุล 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2551 

คงเดิม 

4 นายศุภฤทธิ ์  
ธาราทิพย์นรา 

อาจารย์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ.(รัฐศาสตร์) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 
2551 
2548 

นายศุภฤทธิ ์  
ธาราทิพย์นรา 

อาจารย์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ.(รัฐศาสตร์) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 
2551 
2548 

คงเดิม 

5 นางสวุภัทร หนุ่มค า อาจารย ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

2563 
2555 
2551 

นางสาววาสนา 
อาจสาลกิรณ ์

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

มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2561 
2554 
2554 
2543 

เปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม

ลาออก 

 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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- ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง – 

 
1. ชื่อ-สกุล  นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต    2561 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง    2554  
ร.บ.(รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง    2554 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง    2543 

 
4. ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง) *ให้นับผลงานที่ปรับปรุง สมอ.08 ย้อนหลัง 5 ปี 
รัษฎากร วินิจกุล, อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนกุล,ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา, วาสนา อาจสาลิกรณ์. (2560). โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน ประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 16 
(2), หน้า 237 - 252. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560). 

วาสนา อาจสาลิกรณ์. (2561). ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในคณะ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 70 หน้า. 

วาสนา อาจสาลิกรณ์. (2561). การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกล้วยไขโดยกลุ่มโอทอปและวิสาหกิจ ชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. จ านวน 
47 หน้า. 

วาสนา อาจสาลิกรณ์. (2563). วิถีชีวิตไทด า อัตลักษณ์บนฐาน การพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน . วารสาร “สาร 
สื่อ ศิลป์” 2 (4), หน้า 39 - 46. (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2563). 

วาสนา อาจสาลิกรณ์, รัษฎากร วินิจกุล, พิษณุ บุญนิยม. (2563). ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไทด า บ้านวังน้า ตาบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 18 
(2), หน้า 269 - 287. 

วาสนา อาจสาลิกรณ์. (2564). แนวทางการจัดการต้นแบบธุรกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ : เทศบาล
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
จ านวน 79 หน้า. 

Argsalikron W. ( 2017) .  From Theory to Practice: Case Study of Drug Problems Solving of 
Sub-District Administrative Organizations in Muang District, Kamphangphet. The 
International Conference on Technology and Social Science (ICTSS2017)  May 10-12 , 
2017 (Kiryu Japan). 

 
  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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5. ภาระการสอน 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ)  
  2553105 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่   3(3-0-6) 

2551401 สังคมศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
2551504 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง   3(3-0-6) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง   3(3-0-6) 
2553111 การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
2553411 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา    3(3-0-6) 
2551102 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น    3(3-0-6) 
2553418 การประเมินผลโครงการภาครัฐ     3(3-0-6) 
2553306 การบริหารทุนมนุษย์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6)  
2553408 แนวคิดทางสังคมและการเมือง     3(3-0-6) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 

เมื่อวันท่ี ....................................................... 
11  พฤษภาคม  2565 


