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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัส             : 25491791111602 
    ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration Program in Public Administration 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Public Administration (Public Administration) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A. (Public Administration) 
 

3. วิชาเอก 
    ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

    เป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี  
    5.2 ภาษาที่ใช้ 
          การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งท่ีเป็น                
          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข้าศึกษา 

                รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมือ่วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
- ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
8.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.2 เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.3 นักบริหารการปกครอง 
8.4 นักบริหารงานบุคคลในองค์การภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์การมหาชน 
8.5 งานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมจัดการบริการสาธารณะกับภาครัฐ 
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9. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 39103001XXXXX รองศาสตราจารย์ 
ปร .ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป .ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2547 
2544 

2 นายรักเกียรติ หงษ์ทอง 37607001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการ
ภาครัฐ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ศศ.ม.(บริหารองค์การ) 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกริก  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2558 

2555 
2542 
2533 

3 
นางสาวดารัณ 
พราหมณ์แก้ว 

37698000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วท.ม. (สถิติ) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2549 
2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น
มากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทย
ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเร่งพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การมหาชน จึงได้มีการพัฒนาองค์การ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์การ 
อันเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายตลาดทุน ทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการกระจายอ านาจสู่การจัดการบริการสาธารณะเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้นตามหลักรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2560 ดังนั้นจึงเห็นควรท าหลักสูตรขึ้นเพ่ือจ าเป็นต้องพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขันเชิงคุณภาพโดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ขีดความสามารถด้านการจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการ ให้ครอบคลุมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลกให้เกิดความทันสมัย และครอบคลุมในเนื้อหา
สาระของศาสตร์ร่วมสมัยเพ่ือเอ้ือต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
      11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์การมหาชน ได้มีการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ทันต่อสถานการณ์การเมือง การปกครอง 
สาธารณสุข เหตุการณ์โลกปกติชีวิตวิถีใหม่ (New normal) จึงเห็นควรจัดท าหลักสูตรขึ้นเพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครองรวมทั้งสาธารณสุขของโลกยุค “New normal” ที่น า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผน 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลา เ พ่ือพัฒนามหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ในสถานการณ์
โลกยุคดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริง 
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       12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยต้องผลิตมหาบัณฑิต ที ่มีความรู ้คู ่ค ุณธรรม ส านึกในความมีระเบียบวิน ัย 

จิตสาธารณะ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และในการผลิตมหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกของข้าราชการฝ่ายปกครองและข้าราชการ
ท้องถิน่ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
 13.1 หมวดวิชาเลือกเสรี 

เป็นรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

13.2 การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี

หน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและด าเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน 
รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอ่ืนที่ให้บริการสอน โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นหน่วยงานกลางในส่วนของการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล” 
 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ข่าวสาร นวัตกรรม

และเทคโนโลยี ภายใต้บริบทของโลกท่ีไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยเฉพาะการเข้าสู่โลก
วิถีชีวิตใหม่ (New normal) เป็นเหตุให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ ขององค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองและรองรับต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ  สาธารณสุข และวิถีชีวิตใหม่ 
(New normal) ที่มีคุณลักษณะในด้านการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์การ
บริหารสินทรัพย์ ทุนทางสังคม และภายใต้กรอบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมแนวทางใน
การมุ่งผลิตบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถที่มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น และสร้างค่านิยม
ร่วมในการบริหารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ความสมดุลของทุนและทรัพยากร บนฐานความคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และพอประมาณ ซึ่งน าไปสู่วิถีทางการบริหาร
จัดการและพัฒนาทันโลกวิถีชีวิตใหม่ (New normal) อย่างยั่งยืนในอนาคต ที่สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ ที่
ทุกประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนทัศน์ องค์ความรู้ ทุนมนุษย์ และนวัตกรรมทางการบริหาร 
ซึ่งประกอบด้วย ศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญในการรับใช้สังคมใน  
เชิงบริหารที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึนได้ดี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงที่
มุ่งเน้นการตอบสนองการบริหารพัฒนาประเทศ ทันโลกวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ทางหลักสูตร   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงมีปณิธานแน่วแน่ที่ตอบสนองต่อปรัชญาข้างต้น ในการเตรียมความพร้อมใน
การผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งองค์ความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะและความสามารถ
เชิงปทัสถาน พฤติกรรม การบริหาร และการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร
ระดับชาติ ท้องถิ่นและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ ภายใต้กรอบ ดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านการปกครอง  ด้านการบริหารท้องถิ่น  ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการบริหารพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสาธารณะ  
การจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ทางการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมที่ครอบคลุมสามภาคส่วน คือ ภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

2. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ ผ่านฐานความคิดเชิงบูรณาการ
ระหว่างกรอบแนวคิดตะวันตกและกรอบแนวคิดตะวันออก ที่น ามาสู่หลักการปกครองและการบริหารจัดการ ที่
ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศและสังคมโลกยุคปกติวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่
ผสมผสานได้อย่างเหมาะสมกับค่านิยมวัฒนธรรมสังคมไทย 

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการตรรกะทางองค์ความรู้ผ่านบทความทางวิชาการ การท าวิจัย จนก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ ใหม่ และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล น าไปสู่หลักการปกครองและการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาในองค์การที่
รับผิดชอบได้ ทั้งในเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ยุคโลกวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
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4. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์การเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ ขององค์ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ในกลุ่ มองค์ ความรู้ รั ฐประศาสนศาสตร์ ในความหมายใหม่  (New Public 
Administration) การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management) และการบริการสาธารณะ
สมัยใหม่ (New Public Service) ในการน าไปใช้ทั้งในแง่การบริหารจัดการ การวางแผนเชิงนโยบาย การ
จัดการบริการสาธารณะ และก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ การส่งเสริมและการเป็นผู้น าองค์การ  

5. มีองค์ความรู้ และส านึกด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ และเหมาะสมกับ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่ยึดผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

6. พัฒนานักบริหารให้รู้หลักการจัดบริการสาธารณะภาย ใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน (Public and private partnership) 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร

 ผลิตบัณฑิต ให้มีนวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านการบริหารร่วมสมัยที่ยึดหลักประโยชน์สาธารณะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานสากลได้ 
    3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
         หลักสูตรมีอุดมการณ์ท่ีมุ่งเน้นในการสร้างมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ทางการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมที่ครอบคลุมสามภาคส่วน คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบด้วยวิธีการตรรกะทางองค์ความรู้ผ่านบทความทางวิชาการ การท าวิจัย จนก่อให้เกิดกระบวนทัศน์
ใหม ่และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล น าไปสู่การบริหารจัดการและการแก้ปัญหาในองค์การที่รับผิดชอบได้ 
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรอบรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการน า   
องค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารการพัฒนาประเทศทั้งใน ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม 
องค์ความรู้ทางการบริหารร่วมสมัย 

2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะ ในเชิงกระบวนทัศน์ใหม่
การน าเสนอนโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาการบริหารที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
จรรยาบรรณ และความเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพที่ออกไปรับใช้สังคม ในการบริหารกิจการสาธารณะ 
และบริหารราชการแผ่นดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
   1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ใช้ใน

การท างาน (Ap) 
   
      Sub PLO 

A1 สามารถค้นหา และเรียนรู้ทักษะทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครอง 
และการบริหารท้องถิ่นที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา (Ap) 

B1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้ตนเองรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Ap) 

PLO2 สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง          
การปกครอง และการบริหารท้องถิ่น (An) 

      
Sub PLO 

A2 สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ (An) 
B2 สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญทางการเมืองการปกครอง และ

การบริหารท้องถิ่น (An) 
PLO3 สามารถสร้างกรอบแนวคิดการบริหารภาครัฐที่มีหลักคุณธรรม จริยธรรม แบบนัก

บริหารมืออาชีพ (U) 
          Sub PLO A3 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดิน (U) 

B3 มีหลักคุณธรรม จริยธรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาครัฐ (U) 
2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านตรรกะและสามารถสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการบริหาร

ร่วมสมัย (Ap, E) 
        Sub PLO A4 อธิบายแนวคิดการบริหารร่วมสมัยเชิงสังเคราะห์ได้ (Ap) 

B4 สามารถพัฒนาแนวคิดบริหารร่วมสมัยไปจัดการพัฒนาองค์การภาครัฐได้ (Ap) 
PLO5 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การบริหารภาครัฐเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ อย่างเป็นระบบ

เชิงสร้างสรรค์ (An) 
          Sub PLO A5 มีทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารภาครัฐตามกระบวนทัศน์ใหม่ 

(An) 
B5 พัฒนาแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่มาประยุกต์ใช้การบริหารองค์การภาครัฐ (Ap) 

PLO6 สามารถสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ขึ้นใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กร และบริการสังคมให้เกิด
การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน (C) 

          Sub PLO A6 สามารถสร้างนวัตกรรม ขึ้นใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กร และบริการสังคมให้เกิด   
การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน (C) 

B6 สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการสังคมได้ (Ap) 
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3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 
ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
Cognitive Domain (knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

  √    

PLO2 สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญ
ทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง  การปกครอง 
และการบริหารท้องถิ่น 

   √   

PLO3 สามารถสร้างกรอบแนวคิดการบริหารภาครัฐที่
มีหลักคุณธรรม จริยธรรม แบบนักบริหารมือ
อาชีพ 

 √     

PLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านตรรกะและสามารถสร้าง
นวัตกรรมองค์ความรู้ทางการบริหารร่วมสมัย 

  √  √  

PLO5 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การบริหารภาครัฐ
เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ อย่างเป็นระบบเชิง
สร้างสรรค์ 

   √   

PLO6 สามารถสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ขึ้นใหม่เพ่ือ
พัฒนาองค์กร และบริการสังคมให้เกิดการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน 

     √ 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), Evaluating (E), 
Creating (C)  
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3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มี
ความรอบรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทักษะในการท างาน มี
ความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารการพัฒนา
ประเทศทั้งใน ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
เสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ทางการบริหาร
ร่วมสมัย

√ √ √ √ 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มี
สมรรถนะ ในเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ การน าเสนอ
นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาการบริหารที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณภาพ

√ √ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มี
หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักจรรยาบรรณ และ
ความเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพทีอ่อกไปรับใช้
สังคม ในการบริหารกิจการสาธารณะ และ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

√ √ 

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ √ เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ์ 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม
ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

1) ทบทวนหลักสูตร การเรียนการ
สอน รวมถึงการศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
หลักสูตรที่ใกล้เคียง 

1) ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต 

2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  

2) ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การเรียน 
การสอน และผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

3) การติดตามผลการน าหลักสูตร
ไปใช้ 

3) การประเมินผลหลักสูตร และ
สร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3) ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 
3 - 5 ปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 

1 หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ต่อภาคการศึกษา  
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี  
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
2. การด าเนินการหลักสูตร

2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

2) การสำเร็จการศึกษา
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวด 9) (ภาคผนวก ช) 
 2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา   

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวด 6) (ภาคผนวก ช) 

 2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา   
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวด 7 และหมวด 9) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ช) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
2.2.1 มีคุณสมบัติ อ่ืนๆเป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศน้อยและยังไม่สามารถ

สื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้ 
2.3.2 มีบุคลิกภาพที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข และควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านบุคลิกภาพ

ด้านความเป็นผู้น าเพ่ิมเติม 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2.4.2 ก าหนดพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาที่ระบุเอาไว้ในเนื้อหาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ รวมทั้งรายวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 0 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
0 20 20 20 20 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา   
(แบบเหมาจ่าย)  

420,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

รวมรายรับ 420,000 840,000 840,000 840,000 840,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบด าเนินการ  200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
ห้องปฏิบัติการ 

120,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

รวม 1+2 320,000 640,000 640,000 640,000 640,000 
จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวที่ใช้ใน   
การผลิตนักศึกษาหลักสูตรนี้ 

16,000 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

 หมายเหตุ  1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
     2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) 
โดยใช้แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

      
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในสถาบันฯ ให้ เป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช)  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร      36  หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    24  หน่วยกิต 
        ข. หมวดวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
3.1.4 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาเฉพาะด้านแผน ก แบบ ก2 ให้เรียน 24 หนว่ยกิต ตามรายวิชาดังนี้ 
2557101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
2557102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
2557103 นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
2557105 การคลังและงบประมาณ    3(3-0-6) 
2557106 กฎหมายปกครอง     3(3-0-6) 
2557107 สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง  การปกครอง  
  และการบริหารงานท้องถิ่น    3(1-2-6) 
2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(1-2-6) 

ข. หมวดวิทยานิพนธ์ มีจ านวน 12 หน่วยกิต ตามรายละเอียด ดังนี้ 
2557901 วิทยานิพนธ์ 1     3(0-9-0) 
2557902 วิทยานิพนธ์ 2     3(0-9-0) 
2557903 วิทยานิพนธ์ 3     6(0-18-0) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
2557101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 
2557102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3 3 0 6 
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 3 0 6 
2557901 วิทยานพินธ์ 1 3 0 9 0 

รวม 12 9 9 18 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

2557105 การคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 
2557106 กฎหมายปกครอง 3 3 0 6 
2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3 1 2 6 
2557902 วิทยานพินธ์ 2 3 0 9 0 

รวม 12 1 11 18 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 12 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

2557103 นโยบายสาธารณะ  3 3 0 6 
2557107 สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง  

การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น 
3 1 2 6 

รวม 6 4 2 12 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 6 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
2557903 วิทยานพินธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18 
* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห ์

2564 2565 2566 2567 

1 นายศุภณัฏฐ์ ทรัพยน์าวนิ 39103001XXXXX รองศาสตราจารย์ 
ปร .ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2554 8 8 8 8 
รป .ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 2547 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2544 

2 นายรักเกียรติ หงษ์ทอง 37607001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการ
ภาครัฐ)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร ์

2558 8 8 8 8 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555 
ศศ.ม.(บริหารองค์การ) มหาวิทยาลยัเกริก 2542 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2533 

3 นางสาวดารัณ พราหมณ์แก้ว 37698000XXXXX    ผูช้่วยศาสตราจารย์  
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 2555 8 8 8 8 
วท.ม. (สถิติ) สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 2549 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2545 

หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห ์
2564 2565 2566 256

7 
1 นายศุภณัฏฐ์ รอง ปร .ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2554 8 8 8 8 

ทรัพย์นาวิน ศาสตราจารย ์ รป .ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 2547 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2544 

2 นายรักเกียรติ ผู้ช่วย รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครฐั) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

2558 8 8 8 8 

หงษ์ทอง ศาสตราจารย ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555 
ศศ.ม.(บริหารองค์การ)  มหาวิทยาลยัเกริก  2542 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2533 

3 นางสาวดารัณ ผู้ช่วย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 2555 8 8 8 8 
 พราหมณ์แก้ว ศาสตราจารย ์ วท.ม. (สถิติ) สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์ 2549 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
4 นางวิภวานี ผู้ช่วย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 2560 8 8 8 8 

เผือกบัวขาว ศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภมูภิาค) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์ 2553 
รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต     2548 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  วิทยาลัยครเูพชรบุร ี 2531 
5 นางโสภาพร  ผู้ช่วย  ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2555 8 8 8 8 

กล่ าสกลุ ศาสตราจารย ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภฏัเทพสตรี   2537 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ

ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมครอบคลุมในองค์ความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง อันที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ศึกษาตามหลักการวิจัย มีขอบเขตที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร พร้อมทั้ง
น าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดตามเกณฑ์ สกอ. และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

5.2 ผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถน าไปปรับใช้ในการบริหาร การพัฒนาทั้งระดับชาติ 

ท้องถิ่น และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได ้
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในสถานที่ท างานเพ่ือการพัฒนาองค์การระดับชาติ

และท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาตนเองได้ 
5.3  ช่วงเวลา 

 การท าวิทยานิพนธ์ : 
1) การท าเอกสารเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1
2) การจัดท าเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ปีที่ 1 เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่ 1 
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
4) การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ยื่นเรื่องขอให้มีการสอบปากเปล่าและประเมินตัววิทยานิพนธ์ และ

ท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
5.4  จ านวนหน่วยกิต แผน ก(2) ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

5.5.1 ขออนุมัติหัวข้อและกรรมการที่ปรึกษา 
5.5.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  พร้อมแนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
5.6.2 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากท่ีท าวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว 
5.6.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน (ใบเสร็จรับเงิน)  และส่ง

วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ตามรูปแบบในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสอบฯ ทุกคน
เพ่ือสอบก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วัน 

5.6.5 สอบวิทยานิพนธ์และรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ 



21 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านวิชาการ 
- มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ดีสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับสูง 
- มีหลักตรรกะ องค์ความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ มี
ขีดความสามารถ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปรับพ้ืนฐานของศาสตร์และ
สร้างความเชื่ อมโยงระหว่างภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษา
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

ด้านทักษะปฏิบัติ 
รู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม 
องค์ความรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้ น าเสนอในชั้นเรียน และ  
มีการเผยแพร่ความรู้ได้ 

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีจิ ตสาธารณ ะหน้ าที่ ความ เป็ น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

ด้านการท างานร่วมกับชุมชน 
มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆจัดให้มีกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

ยอมรับในความแตกต่าง 
คิดวิเคราะห์เป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับบริบท
ความเปลี่ยนแปลง 

รายวิชามีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้นักศึกษาได้
ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และฝึกแก้ปัญหา 

อ่ืนๆ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและปฏิบัติ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ด ี

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ส่งเสริมให้เกิด
การแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมิน 
PLO1 
สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
ทักษะท่ีจ าเป็นและน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างาน 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ อภิปราย
กลุ่ม (group conference and 
group discussions) กิจกรรมกลุ่ม
ย่อยและการน าเสนอ (small 
group activity and 
presentations) 

- การวิเคราะห์สถานะการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลท่ีได้รับจากงานท่ี
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินท่ีมี
คะแนนชัดเจน 

PLO2 
สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองใน
ประเด็นส าคัญ 
ทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง  
การปกครอง  
และการบริหารท้องถิ่น 

อภิปรายกลุ่ม (group conference 
and group discussions) กิจกรรม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (small 
group activity and 
presentations) 

การวิเคราะห์สถานะการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลท่ีได้รับจากงานท่ี
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินท่ีมี
คะแนนชัดเจน 

PLO3 
สามารถสร้างกรอบแนวคิดการ
บริหารภาครัฐท่ีมีหลักคุณธรรม 
จริยธรรม แบบนักบริหารมืออาชีพ 

อภิปรายกลุ่ม (group conference 
and group discussions) กิจกรรม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (small 
group activity and 
presentations) 

การวิเคราะห์สถานะการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลท่ีได้รับจากงานท่ี
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินท่ีมี
คะแนนชัดเจน 

PLO4 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านตรรกะและ
สามารถสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้
ทางการบริหารร่วมสมัย 

อภิปรายกลุ่ม (group conference 
and group discussions) กิจกรรม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (small 
group activity and 
presentations) 

การวิเคราะห์สถานะการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลท่ีได้รับจากงานท่ี
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินท่ีมี
คะแนนชัดเจน 

PLO5 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์
การบริหารภาครัฐเชิงกระบวนทัศน์
ใหม่ อย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค ์

อภิปรายกลุ่ม (group conference 
and group discussions) กิจกรรม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (small 
group activity and 
presentations) 

การวิเคราะห์สถานะการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลท่ีได้รับจากงานท่ี
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินท่ีมี
คะแนนชัดเจน 

PLO6 
สามารถสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้
ขึ้นใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร และ
บริการสังคมให้เกิดการพัฒนาในทุก
มิติอย่างยั่งยืน 

อภิปรายกลุ่ม (group conference 
and group discussions) กิจกรรม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (small 
group activity and 
presentations) 

การวิเคราะห์สถานะการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลท่ีได้รับจากงานท่ี
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินท่ีมี
คะแนนชัดเจน 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. ด้านคุณธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) สามารถสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดและจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ

หรือวิชาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและสิทธิ์ส่วนบุคคล 
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือระเบียบข้อบังคับเพียงพอ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น    

โดยสามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยหลักความยุติธรรม มีหลักฐานทางตรรกะและตอบสนองปัญหาเหล่านั้น ตาม
หลักเหตุผล และค่านิยมท่ีดีงาม 

3) สามารถแก้ไขตัดสินปัญหา โดยค านึงต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) สามารถริเริ่ม หยิบยกปัญหาจริยธรรม หรือจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 

สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ในการวินิจฉัย ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้ง และปัญหา
ทีม่ีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

5) สามารถแสดงออก ภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างาน ในชุมชนที่กว้างขวางและมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) บรรยายและศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการบรรยาย ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2) หยิบยกประเด็นปัญหาจากกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรม ขึ้นมาอภิปราย แสดงความคิดเห็น

ร่วมกันภายในกลุ่ม 
3) หยิบยกปัญหาที่มีผลได้ผลเสียของบุคคลแต่ละฝ่าย เพ่ือหาข้อสรุป และแนวทางแก้ไขที่ทุก

ฝ่ายยอมรับที่มีความเหมาะสมกับหลักประชาธิปไตย 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 
2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากการอภิปราย 
3) ประเมินจากผลงานที่แสดงออกโดยการท ารายงานหรือปฏิบัติจริง 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา สาระหลักของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตลอดจนหลักการทฤษฎีที่ส าคัญอ่ืนๆของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

2) สามารถน าหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และค้นคว้าทางวิชาการ 
3) มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งในระดับ

แนวหน้าและความเป็นสากล 
4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ตลอดถึง

ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
5) มีความตระหนักในระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติ 

ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 



24 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอนต ารา และสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
2) เรียนรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ การศกึษาดูงาน จากแหล่งประสบการณ์ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง หรือท าโครงงาน

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินจากผลการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วมและแสดงออกโดยการอภิปรายโต้ตอบ
3) ประเมินจากการท าชิ้นงาน หรือโครงการ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 

2) สามารถพัฒนาแนวคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนอง ปัญหาและสามารถใช้ดุลยพินิจ ใน
การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

3) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ ทางวิชาการและรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการ 

5) สามารถวางแผน และด าเนินการโครงการที่ส าคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการวิจัย และข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้ 
หรือแนวทางการปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญรวมทั้งสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ให้เชื่อมโยงองค์ความรู้ 2 ชุด ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือหา

ข้อสรุปที่เป็นการต่อยอดทางความคิด 
2) ใช้องค์ความรู้ 1 ชุด คือ ภาคปฏิบัติกับเหตุการณ์จริง เพ่ือเชื่อมโยง และหาข้อสรุปที่เป็น

การต่อยอดทางความคิด ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การสอนโดยก าหนดโจทย์ปัญหา 2 ประเภท และใช้กิจกรรมการฝึกคิด 2 ประเภท คือ
1.1) ใช้คิดทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
1.2) ใช้วิธีคิดแบบอภิปราย แลกเปลี่ยน และกระตุ้นความคิดในหมู่คณะ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการของสาขาวิชาได้ด้วย
ตนเอง 

2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
3) วางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
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4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้ง และปัญหาต่างๆ 

5) แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ศึกษาจากเอกสารค าสอนให้เข้าใจหลักการและความคิดรวบยอดจากศาสตร์แขนงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2) ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย เพ่ือกระตุ้นความคิด และสร้างความกระจ่างทางความคิด และ

ฝึกปฏิบัติในเหตุการณ์เสมือนจริง 
3) ให้เป็นผู้น าจัดโครงการโดยมีผู้อื่นเข้าร่วมโครงการ 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
2) ประเมินโดยการสังเกต ผู้เรียน 
3) ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
4) ประเมินจากผลส าเร็จของการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและหลักสถิติเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า 
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบุคคลและวิชาชีพได้ 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการสอน ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) ท าโครงงาน และชิ้นงาน 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2) สังเกตการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
3) ประเมินจากการท าชิ้นงาน  การน าเสนอทางวาจา หรือการผลิตบทความ และสิ่งพิมพ์ 



26 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ
ธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ร ะห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทักษะที่จ าเป็นและน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

√ √ 

PLO2 สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญ
ทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครอง และ       
การบริหารท้องถิ่น 

√ √ 

PLO3 สามารถสร้างกรอบแนวคิดการบริหารภาครัฐที่มี
หลักคุณธรรม จริยธรรม แบบนักบริหารมืออาชีพ 

√ √ √ 

PLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านตรรกะและสามารถสร้าง
นวัตกรรมองค์ความรู้ทางการบริหารร่วมสมัย 

√ √ √ 

PLO5 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การบริหารภาครัฐเชิง
กระบวนทัศน์ใหม่ อย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ 

√ √ √ 

PLO6 สามารถสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ขึ้นใหม่เพ่ือ
พัฒนาองค์กร และบริการสังคมให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน 

√ √ 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สมัพันธก์ับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 
ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ชั้นปีที่ 1  
2557101  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 R R     
2557102  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3 R R     
2557103  นโยบายสาธารณะ  3   R, Ap    
2557901  วิทยานิพนธ์ 1 3   U U U  
2557104  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 R     Ap 
2557105  การคลังและงบประมาณ 3      R, U 
2557801  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3     U, Ap, An  
2557902  วิทยานิพนธ์ 2 3   An An An  
ชั้นปีที่ 2   
2557106  กฎหมายปกครอง 3  R     
2557107  สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง  การปกครอง 
และการบริหารงานท้องถิ่น 

3  C, Ap  C, Ap   

2557903  วิทยานิพนธ์ 3 6   Ap Ap Ap  
หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม 
“Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain 
(Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากรและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
หมวดวชิาเฉพาะดา้น                       
2557101  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                       
2557102  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                       
2557103  นโยบายสาธารณะ                       
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                       
2557105  การคลังและงบประมาณ                       
2557106  กฎหมายปกครอง                       
2557107  สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง   
              การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น                       

2557801  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                        
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                       

2557901  วิทยานิพนธ์ 1                       
2557902  วิทยานิพนธ ์2                       
2557903  วิทยานิพนธ์ 3                       
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและสามารถสังเคราะห์
ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง 
การปกครองและบริหารท้องถิ่น และหลักกฎหมายปกครอง (PLO1, 
PLO2, PLO5) 

 

ชั้นปีที่ 2 สามารถสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ขึ้นใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กร และ
บริการสังคมให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน (PLO3, PLO4, 
PLO6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

30 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ 
การรายงานผลการทวนสอบ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         การทวนสอบในระดับรายวิชา  
 มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ 

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม

และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น  
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
3.3 สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 
3.5 มีผลการศึกษา ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
3.7 วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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3.8 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อน าไปใช้ในการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการตลอดจน
การวิจัย บทความทางวิชาการ เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมพูนทักษะในการน าความรู้สู่การเรียน
การสอน 

2) การเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนการประเมินผลและวัดผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันแวดวงวิชาการโดย

การเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนผลงานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการจากภายนอก
เข้าสู่สาขาวิชา 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความ งานวิจัย ในศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับสายงานการบริหาร 

3) กระตุ้นให้คณาจารย์น าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
หรือชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ 

4) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด

คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าท่ีโปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมใน
การเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมี
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 
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4. อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่

ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี คุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคง
อยู่และ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
5.1 หลักสูตร 

มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบหลักสูตร 
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
แต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย

ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนด  

5.3 การประเมินผู้เรียน  
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  
ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการ
เรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือ
ได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ห้อง 
2 ห้องเรียน อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 ห้อง 
3 ห้องวิทยานิพนธ์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ห้อง 
4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 แห่ง 
5 วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร เอกสาร ต ารา งานวิจัย 1,000 เล่ม 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 
7 เครื่องพิมพ์เอกสาร  1 เครื่อง 
8 โปรเจ็คเตอร์   10 เครื่อง 
9 เครื่องฉายข้ามศรีษะ 10 เครื่อง 
10 ขยายเสียงพร้อมล าโพง 10 เครื่อง 

 
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประสานงานกับ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ ต าราภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ งานวิจัย
ต่างๆ และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในการสืบค้น เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.2 การประมินความพร้อมของทรัพยากร 
หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็น

ประจ าทุกปี การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ  
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

x x x x x 

3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน    
การเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. มี การจัดท ารายงานผลการด าเนิ นการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

  x x x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียน
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่ง  
จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ    
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม 
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่
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พบปัญหา พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้น ทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2557101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
  Public  Administration Theory 
  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหาร
จัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ความรู้เบื้องต้นกับการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ 
การตลาดส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดท าและส่ง
มอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร และการบริหารท้องถิ่น 

Study on public administration theory, political, economic, and social 
philosophy in the national, regional, and international levels, public law, concepts and 
theories of public administration, public finance, research methodology in public 
administration, community enterprise management, basic knowledge on entrepreneurship 
and public service provision, economic dimension and public administration, marketing 
for public administration, strategic management, new public administration, establishing 
and delivering public services, good governance, ethics for administrators, and local 
administration 

 

2557102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
Organization  Theories and Management  
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎียุคดั้งเดิม ยุคพฤติกรรมศาสตร์และยุคหลัง

สมัยใหม่    การเกิดขึ้นขององค์การ โครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชาขององค์การ การออกแบบ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ  การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้
และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น าและ
การท างานเป็นทีม นวัตกรรมการบริหารจัดการร่วมสมัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

Study about philosophy, concepts,  and theories in the periods of 
traditional era, behavioral science, and postmodern era, the emergence of the organization, 
organizational structure, organizational line of command, organization design, organizational 
culture, study of human behavior in organizations, organization development, techniques 
and tools for public administration, inventory management, quality management, knowledge 
management and learning organization, internal control and audit, risk management, 
leadership and team work, modern management innovation able to be applied on 
administration of public organizations, private organizations, and other types of 
organizations, as well 

 

2557103 นโยบายสาธารณะ         3(3-0-6) 
Public  Policy 
ศึกษา แนวคิด และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วๆ ไปของนโยบายสาธารณะ ได้แก่ 

นิยามความหมายนโยบายสาธารณะ องค์ประกอบนโยบายสาธารณะ ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะกับระบอบการเมือง แนวทางการศึกษานโยบายไปปฏิบัติ  เป็นต้น กระบวนการ
นโยบายสาธารณะและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ  นโยบายสาธารณะกับการวางแผน การก าหนดทางเลือก 
การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ และหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ผลประโยชน์สาธารณะของ
นโยบายสาธารณะ รวมถึงน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดนโยบาย การบริหาร
นโยบายสาธารณะอย่างยั่งยืน 

Study about concepts and body of knowledge on general knowledge on 
public policy, including public policy definition, public policy components, importance of 
public policy, public policy and political regime, guidelines for policy study and 
implementation, etc. , public policy process and public policy analysis in various aspects, 
project analysis and feasibility evaluation, project planning and management, public policy and 
planning, setting alternatives, project impact analysis, and principles of morality, ethics, good 
governance, and public interests of public policy.  Including the sufficiency economy 
philosophy Applied to the policy Sustainable Public Policy Management 

 

2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์               3(3-0-6) 
Human Resource Management  
ศึกษา แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การบริหารและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารสวัสดิการ นันทนาการ และพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความขัดแย้ง และการวางรากฐานการสร้างค่านิยมที่ดีด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาล  ผลประโยชน์สาธารณะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
Study about concepts and principles of human resource management, 

human resource development, strategic human resource management, wage and salary 
management, performance administration and evaluation, administration of recreation, 
welfare and employee relation, laws on administration of human capital in the public 
sector, conflict management, and creation of foundations for creating good values in 
morality, ethics, good governance, public interest in human resource management 
 
2557105 การคลังและงบประมาณ       3(3-0-6) 

Public  Finance  and  Budgeting   
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ  การจัดการด้านทรัพยากร

ด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ  การบริหารการเงินขององค์กา ร
ภาครัฐ การบริหารรายได้ของภาครัฐ การบริหารรายจ่ายของภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง
และงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น  การบริหารรายได้และรายจ่ายท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น  รวมทั้งมุ่งเน้นผลงานเทคนิคการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคม และนโยบายของรัฐบาล 

Study about government fiscal and budget administration, financial 
resource management, investment analysis, government entrepreneurship, financial 
management of government organizations, government revenue management, government 
expenditure management, fiscal and budget risk management, local finance and 
budgets, local revenue and expenditure management, local community economy, 
including the focus on techniques for performance-based analysis and budgeting, the 
relationship among economy, polity, society, and government policies 
 

2557106 กฎหมายปกครอง       3(3-0-6) 
Administrative law  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การปกครองภาครัฐ และค าสั่งทางปกครอง ความผิด

อันเกิดจากค าสั่งทางปกครองในภาครัฐ ซึ่งน าไปใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ เขตอ านาจและประเภท
คดีที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง การฟ้องคดี การอุทธรณ์คดี ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีทาง
ปกครอง 

Study about concepts and theories on public administration and administrative 
orders, guilty arising from administrative orders which is applied to government management, 
the government jurisdiction scope and type of cases under the jurisdiction of the 
Administrative Court, prosecution, appeals, Including administrative judicial procedures 

 
 



  

43 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2557107     สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น   3(1-2-6) 
Seminar on Problems in Public Administration, Polity, Governance, and Local 

Administration 
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะที่น่าสนใจและมีความส าคัญหรือองค์ความรู้ต่อ 

แนวทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครอง และการบริหารงานท้องถ่ินในด้านต่างๆ 
Seminar on interesting specific issues or body of knowledge important for 

public administration, politics, governance, and local administration in various areas 
 

2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              3(1-2-6) 
Research Methodology in Public Administration 
ศึกษา แนวคิดทฤษฎี  หลักการในการท าวิจัยทางการบริหารภาครัฐที่ครอบคลุมทั้งระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  การตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัยและการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย การใช้หลักสถิติใน 
การวิจัย  การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอเป็นบทความตีพิมพ์ ตลอดจน
ศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัย 

Study about concepts, theories, principles in conducting public 
administration research, including quantitative and qualitative research methodology, 
setting research issues, gathering concepts, theories, and related literature, designing 
research conducting process and research instruments, use of statistical principles in 
research, content analysis in research, data collection and data analysis, writing a 
research report, discussion, and synthesis of research findings to be a research article for 
publication, and study about ethics for researchers as well 

 
2. หมวดวิทยานิพนธ์ Thesis 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2557901   วิทยานิพนธ์ 1                                                                  3(0-9-0) 
Thesis 1 
ศึกษา ค้นคว้า หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเสนอ

ประเด็นปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และหลักการเชิงทฤษฎี  
Study and research on research topics related to public management 

problems. Including presenting research issues research objectives and theoretical 
principles. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2557902   วิทยานิพนธ์ 2                                                                  3(0-9-0) 

Thesis 2 
เงื่อนไข รายวิชาที่เรียนมาก่อน คือ รายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 
ศึกษา เทคนิควิธีการวิจัย โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน ได้โครงร่างวิจัย และ

การเขียนเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย 
Study by using research techniques and searching for innovation, by writing 

in a systematic manner and with a good format and study about interrelationship among 
research components 
 
2557903    วิทยานิพนธ์ 3                                                                 6(0-18-0) 

Thesis 3 
เงื่อนไข รายวิชาที่เรียนมาก่อน คือ รายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆในการท าวิจัย  มีการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัย สรุป

ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและจัดท าเป็นเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
Linking various research components, with data analysis, present research 

results, conclusion of research findings, recommendations, and preparation of a 
complete thesis. 
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ :  Master of Public Administration Program in 

Public Administration 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
                    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ :  Master of Public Administration Program in 

Public Administration 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ที่เปิดสอนได้ระบุ
สาขาวิชาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการตีความในการน า
คุณวุฒิไปปรับใช้ในการสอบบรรจุข้าราชการและ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งในหน่วยงาน ท าให้ทางหลักสูตรฯ 
จึงระบุสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร พ.ศ.2564 
เป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
                     (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ช่ือย่อ (ไทย)   :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Public Administration (Public 

Administration) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  :  M.P.A. (Public Administration) 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
                     (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ช่ือย่อ (ไทย)   :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Public Administration (Public  

Administration) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  :  M.P.A. (Public Administration) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสตูร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 
หมวดที่ 2  หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
หมวดที่ 3  หมวดวิชาเสริม (ไมน่ับหน่วยกิต) 
 

โครงสร้างของหลักสตูร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 
หมวดที่ 2  หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้ยึดมาตรฐาน
คุณวุฒิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558  เป็ นกรอบแนวคิด ในการจั ดท า
หลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 1  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะ 
2557101  แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และ  
              การเมือง                      3(3-0-6) 
2557102  นโยบายสาธารณะ  การวางแผนและ 
              การจัดการเชิงกลยุทธ์                     3(3-0-6) 
2557103  ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ        3(3-0-6) 
2557104  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์         3(3-0-6) 
2557105  การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ   
                     3(3-0-6) 
2557106  หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย 
                     3(3-0-6) 
2557107  การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
             เศรษฐกิจพอเพียง                                3(3-0-6) 
2557108  สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ        3(3-0-6) 
2557801  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
หมวดวิชาเสริม 
1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์      3(2-2-5) 
2557802  สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
2557101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                 3(3-0-6) 
2557102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ         3(3-0-6) 
2557103 นโยบายสาธารณะ             3(3-0-6) 
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                    3(3-0-6) 
2557105 การคลังและงบประมาณ           3(3-0-6) 
2557106 กฎหมายปกครอง           3(3-0-6) 
2557107 สัมมนาปญัหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง   
               การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น     3(1-2-6) 
2557801  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(1-2-6) 
 
 

มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบาง
รายวิชาที่มาจากการส ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ วิชากฎหมายปกครอง วิชาสัมมนาปัญหา
การบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครอง และ   
การบริหารงานท้องถิ่น และวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 2  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
2557901   วิทยานิพนธ์ 1   3 หน่วยกิต 
2557902   วิทยานิพนธ์ 2   3 หน่วยกิต 
2557903  วิทยานิพนธ์ 3   6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
2557901   วิทยานิพนธ์ 1          3(0-9-0) 
2557902   วิทยานิพนธ์ 2          3(0-9-0) 
2557903  วิทยานิพนธ์ 3          6(0-18-0) 

ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
 
 

 

 

 
 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557101 แนวคิด  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการเมือง   
                                                                   3(3-0-6) 
  Public  Administration and Political  Theory 
  ศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา
การเมือง ความรู้ทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ  
ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิด
และทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงิน
ภาครัฐ  การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเป็นผู้ประกอบการกับการ
บริการสาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาด
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
สาธารณะแนวใหม่ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล  
จริยธรรมนักบริหาร 
 

 
 

2557101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                       3(3-0-6) 
 Public  Administration  Theory 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย      การบริหารจัดการภาครัฐ การ
คลัง และการเงินภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นกับการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดบริการ
สาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์  การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดท าและ
ส่งมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร และ การบริหาร
ท้องถิ่น 
 
               

มีการปรับช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับและเกณฑ์ มคอ.1 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระบุ
เนื้อหาตามหลักทฤษฎี รวมทั้งสอดคล้อง
กับความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557102 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการ 
             เชิงกลยุทธ์             3(3-0-6) 
             Public Policy, Planning and Strategic Management  
            ศึกษาแนวความคิด และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย  การน านโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผลนโยบาย  
รวมทั้งศึกษาเทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์  และ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบายกับการ
วางแผนในระดับต่างๆของไทย  การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอ านาจต่างๆ 

2557102   ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                      3(3-0-6) 
              Organization  Theories and Management  
              ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎียุคดั้งเดิม ยุคพฤติกรรม
ศาสตร์และยุคหลังสมัยใหม่ การเกิดขึ้นขององค์การ  โครงสร้างองค์การ สาย
การบังคับบัญชาขององค์การ การออกแบบองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  การพัฒนาองค์การ เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ  การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการ
คุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
นวัตกรรมการบริหารจัดการร่วมสมัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 

มีการปรับช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับและเกณฑ์ มคอ.1 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระบุ
เนื้อหาตามหลักทฤษฎี รวมทั้งสอดคล้อง
กับความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา 

2557103  ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ           3(3-0-6) 
Organization  Theories and Development  
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ วัฒนธรรม

องค์การ และกระบวนการจัดการแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
องค์การได้แก่  การออกแบบโครงสร้างองค์การ สายการบังคับ
บัญชาขององค์การที่ครอบคลุมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์การที่ไม่อยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ องค์กรมหาชน เป็นต้น  
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิค
และเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การจัดการ
คุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม  

2557103  นโยบายสาธารณะ                         3(3-0-6) 
 Public  Policy 
 ศึกษา แนวคิด และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับความรู้ทั่วๆ ไปของ

นโยบายสาธารณะ ได้แก่ นิยามความหมายนโยบายสาธารณะ องค์ประกอบ
นโยบายสาธารณะ ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะกับ
ระบอบการเมือง แนวทางการศึกษานโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น กระบวนการ
นโยบายสาธารณะและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์
และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนและการบริหาร
โครงการ นโยบายสาธารณะกับการวางแผน การก าหนดทางเลือก การ
วิเคราะห์ผลกระทบโครงการ และหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล   

มีการปรับช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับและเกณฑ์ มคอ.1 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระบุ
เนื้อหาตามหลักทฤษฎี รวมทั้งสอดคล้อง
กับความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

และการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
ความขัดแย้ง มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน  
และการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการเพื่ อรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์การสมัยใหม่ 

ผลประโยชน์สาธารณะของนโยบายสาธารณะ  

2557104  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์           3(3-0-6) 
Human Resource Management  
ศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ที่
มีการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การ และกลยุทธ์ของคนเข้า
ด้วยกัน โดยผ่านทางภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
อันได้แก่  การวางแผนงานและการวางแผนอัตราก าลัง  การสรรหา 
และการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  การบริหาร 
ค่าตอบแทนและเงินเดือน การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารสวัสดิการและนันทนาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และการบริหารความขัดแย้งที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เป็นต้น ทั้งนี้ศึกษาโดยประยุกต์ทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทั้งของทางตะวันออก และหลัก
แนวคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน ที่เป็นพื้นฐานที่สร้างค่านิยมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร จะเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่  รวมทั้ งสร้างค่านิยมที่ดี  สามารถ
ตอบสนองการบริการประชาชนท่ีพึงพอใจ และมีธรรมาภิบาล 

2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                       3(3-0-6) 
Human Resource Management  
 ศึกษา แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารสวัสดิการ นันทนาการ และพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ  การจัดการความขัดแย้ง และการวางรากฐาน
การสร้างค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ผลประโยชน์
สาธารณะใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์   

มีการปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรง
กับข้อบังคับและเกณฑ์ มคอ.1 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระบุเนื้อหาตาม
หลักทฤษฎี รวมทั้งสอดคล้องกับความ
ทันสมัยในเนื้อหารายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
Public  Finance  and  Budgeting  Administration 
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง

และงบประมาณภาครัฐ การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน  เช่น 
การวิเคราะห์ต้นทุน  การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ  การบริหาร
การเงินขององค์การภาครัฐ  การบริหารรายได้ของภาครัฐ  การ
บริหารรายจ่ายของภาครัฐ  การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและ
งบประมาณ  การคลังและงบประมาณท้องถิ่น  เป็นต้น  รวมทั้ง
มุ่ งเน้ นผลงานเทคนิคการวิ เคราะห์ และจัดท างบประมาณ
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ  การเมือง และนโยบายของรัฐบาล 

2557105  การคลังและงบประมาณ                       3(3-0-6) 
 Public  Finance  and  Budgeting   
 ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ  การ

จัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิ เคราะห์การลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององค์การภาครัฐ การบริหาร
รายได้ของภาครัฐ การบริหารรายจ่ายของภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงด้าน
การคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้
และรายจ่ายท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเน้นผลงานเทคนิคการ
วิเคราะห์และจัดท างบประมาณความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และนโยบายของรัฐบาล 

มีการปรับช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับและเกณฑ์ มคอ.1 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ระบุ
เนื้อหาตามหลักทฤษฎี รวมทั้งสอดคล้อง
กับความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา 

2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย  
                                                                    3(3-0-6) 

 Principle of  Law  and Thai  Public Affair 
 ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง  
หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมาย
มหาชนของไทย กฎหมายปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานสาธารณะของไทย กฎหมายที่ส่งเสริม และเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารงานสาธารณะอันเนื่องจากผลการปรับตัวของ
กฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2557106 กฎหมายปกครอง                         3(3-0-6) 
             Administrative law 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การปกครองภาครัฐ และค าสั่ง
ทางปกครอง ความผิดอันเกิดจากค าสั่งทางปกครองในภาครัฐ ซึ่งน าไปใช้กับ
การบริหารจัดการภาครัฐ เขตอ านาจและประเภทคดีที่อยู่ในอ านาจการ
พิจารณาของศาลปกครอง การฟ้องคดี การอุทธรณ์คดี ตลอดจนวิธีพิจารณา
คดีทางปกครอง 

มีการปรับช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาตามหลักทฤษฎี 
และสอดคล้องกับความทันสมัยในเนื้อหา
รายวิชา รวมทั้งข้อมูลเชิงสังเคราะห์ของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
Administration Development Sufficiency Economy  

Philosophy 
ศึกษา วิเคราะห์หลักการบริหารพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และ

พื้นที่ ตามหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทและลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประวัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทฤษฎีใหม่ 
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

2557108  สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ                  3(3-0-6) 
Seminar  on  Public Administration 
สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ เกี่ยวกับประเด็นนโยบาย

สาธารณะ ทฤษฎีองค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ และ
กฎหมายส าหรับการบริหารกิจการสาธารณะ และพัฒนาค่านิยม 
จริยธรรม ของนักบริหารภาครัฐ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกเครือข่าย
โดยเฉพาะภาคพลเมือง 

ศึกษากระบวนการพัฒนาหัวข้อในการจัดท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ กรอบแนวความคิด  เชิงทฤษฎี ระเบียบวิธี
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อเสนอแนะการสัมมนาวิชานี้
นักศึกษาจะต้องสามารถท าข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน 

2557107 สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ การเมือง   
             การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น           3(1-2-6) 
             Seminar  in  Public  administration, Local of 
politic, governance and administration 

สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะที่น่าสนใจและมี
ความส าคัญหรือองค์ความรู้ต่อแนวทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง 
การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่นในด้านต่างๆ 

 
 
 

มีการปรับช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาตามหลักทฤษฎี และ
สอดคล้องกับความทันสมัยในเนื้ อหา
รายวิชา รวมทั้งข้อมูลเชิงสังเคราะห์ของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                 3(3-0-6) 
Research Methodology in Public  Administration 
หลักในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิจัยเชิงปริมาณ การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี  การ
ตั้งสมมติฐาน วิธีการวางแผนและด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัยการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยและ
ออกแบบการวิจัย ตลอดจนศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิคการวิจัย
เฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

2557801  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์          3(1-2-6) 
Research Methodology in Public  Administration 
ศึกษา แนวคิดทฤษฎี  หลักการในการท าวิจัยทางการ

บริหารภาครัฐที่ครอบคลุมทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และ    
การวิจัยเชิงคุณภาพ  การตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย การรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัยและ
การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย  การใช้หลักสถิติ ในการวิจัย          
การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอเป็นบทความตีพิมพ์ ตลอดจนศึกษา
จรรยาบรรณนักวิจัย 

มีการปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรงกับ
เนื้อหาตามหลักทฤษฎี และสอดคล้องกับ
ความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา รวมทั้ ง
ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557901   วิทยานิพนธ์ 1                           3  หน่วยกิต 
 Thesis 1 
 เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาหัวข้อ

เรื่องส าหรับการขอท าวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต โดยเขียนให้เสร็จและ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อขออนุมัติให้เสร็จภายใน
ภาคเรียนนี ้

2557901   วิทยานิพนธ์ 1                                   3(0-9-0) 
 Thesis 1 
 ศึกษา ค้นคว้า หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ รวมทั้งเสนอประเด็นปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และหลักการเชิงทฤษฎี 

มีการปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรงกับเนื้อหา
ตามหลักทฤษฎี และสอดคล้องกับความทันสมัยใน
เนื้อหารายวิชา รวมทั้งข้อมูลเชิงสังเคราะห์ของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2557902   วิทยานิพนธ์ 2               3  หน่วยกิต 
Thesis 2 
เป็นการลงมือเขียนเอกสารเค้าโครงขอท าวิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต โดยเขียนให้เสร็จและเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร เพื่อขออนุมัติให้เสร็จภายในภาคเรียนนี้ ซึ่งในความเป็น
จริงผู้เรียนต้องได้คิดและเขียนไว้บ้างแล้วก่อนหน้านี้ จนถึงขั้นตอน
หนึ่งขั้นตอนใดตามที่ได้อธิบายขั้นตอนต่างๆไว้ในเอกสารหลักสูตร 
เช่น ขั้นเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ ขั้นก าหนดแนวทางการค้นคว้าวิจัย 
ขั้นเขียนบางส่วนของเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2557902   วิทยานิพนธ์ 2                        3(0-9-0) 
Thesis 2 
ศึกษา เทคนิควิธีการวิจัย โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มี

แบบแผน ได้ โครงร่างวิจัย  และการเขียนเช่ือมโยงระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย 

มีการปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรงกับเนื้อหา
ตามหลักทฤษฎี และงสอดคล้องกับความทันสมัย
ในเนื้อหารายวิชา รวมทั้งข้อมูลเชิงสังเคราะห์ของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2557903   วิทยานิพนธ์ 3               6  หน่วยกิต 
Thesis 3 
ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกโดยจัดท าออกมา

ในลักษณะเอกสารทางวิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ
ดูแล  ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวข้อเรื่องและเนื้อหา โดยสรุปของ
วิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

2557903   วิทยานิพนธ์ 3               6(0-18-0) 
Thesis 3 
เช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆในการท าวิจัย  มีการวิเคราะห์

ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและจัดท าเป็น
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

มีการปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรงกับเนื้อหา
ตามหลักทฤษฎี และสอดคล้องกับความทันสมัยใน
เนื้อหารายวิชา รวมทั้งข้อมูลเชิงสังเคราะห์ของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

มคอ.1 (มาตรฐานคณุวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
มาตรฐานการเรียนรู ้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
1.1  พัฒนานิสัยในการประพฤตอิย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบ 

ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  
1.2  สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวชิาการ อย่างมีเหตุผล 

ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบ  

1.3  แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัย 
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี 
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ดา้นคณุธรรม  จริยธรรม 
1.1 สามารถสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดและจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและสิทธิ์ส่วนบุคคล 
1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือระเบียบข้อบังคับเพียงพอ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

โดยสามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยหลักความยุติธรรม มีหลักฐานทางตรรกะและ
ตอบสนองปัญหาเหล่านั้น ตามหลักเหตุผล และค่านิยมที่ดีงาม 

1.3 สามารถแก้ไขตัดสินปัญหา โดยค านึงต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.4 สามารถริเริ่ม หยิบยกปัญหาจริยธรรม หรือจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวน และแก้ไข 

สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ในการวินิจฉัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
กับข้อโต้แย้ง และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น 

1.5 สามารถแสดงออก ภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างาน ในชุมชนที่กว้างขวางและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1  เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท ้

  2.2  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ   
         และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรฐัประศาสนศาสตร์ ได้  
         อย่างลึกซ้ึง 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา สาระหลักของสาขาวิชา 
     รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนหลักการทฤษฎีที่ส าคัญอื่นๆของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 สามารถน าหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และค้นคว้าทางวิชาการ 
2.3 ความรู้ความเข้าใจ ในหลักทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางสาขาวิชาอย่างลึกซ้ึงใน

ระดับแนวหน้าและความเป็นสากล 
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มคอ.1 (มาตรฐานคณุวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
มาตรฐานการเรียนรู ้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.3 เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง 
ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร ์และ
การปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.4  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีการต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและการต่อยอด
องค์ความรู้ 

2.5  มีความตระหนักในระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และ
นานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

3. มาตรฐานการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1  สามารถใช้ความรู้แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ 

ปรากฏการณ์หรอืประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบรบิทใหม่  
3.2  สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรฐัประศาสนศาสตร์  โดย

บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์
ความรู้ในบริบทใหม่  

3.3  สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยคน้ควา้ทางวิชาการ 
ด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการบริบทใหม่ ที่ไม่คาดคิด

ทางวิชาการ และวิชาชีพ 
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง ปัญหาและสามารถใช้ดุลยพินิจ ใน

การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ ทางวิชาการและรายงานทาง

วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอต่อ
ยอดเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

3.4 สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ 

3.5 สามารถวางแผน และด าเนนิการโครงการที่ส าคญั หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้องคค์วามรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิค การวิจัย และ
ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในสาขาวิชาทีมี่อยู่เดิมได้อย่างมี
นัยส าคัญรวมทั้งสามารถต่อยอดองคค์วามรู้ได ้
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มคอ.1 (มาตรฐานคณุวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
มาตรฐานการเรียนรู ้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. มาตรฐานการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อนและ 
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน 
ในสาขาวิชาชีพของตน  

4.2  มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็นปัญหา 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน 
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ผ่านการท างานกลุ่ม 

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการของสาขาวิชา

ได้ด้วยตนเอง 
4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ 
4.3 วางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.4 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน     

การจัดการข้อโต้แย้ง และปัญหาต่างๆ 
4.5 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์ เพื่อ  
   เพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 

5. มาตรฐานการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) 
5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ใน 

การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหา ใน
ด้านต่างๆได้ 

5.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวง
วิชาการและวงวชิาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอ รายงานที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและหลักสถิติเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า 
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบุคคลและวิชาชีพได้ 
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 
2. ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว 
3. ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง 
4. อ.ดร.วัชรวลี  พราหมณ์แก้ว 
5. อ.ดร.อนิรุทธ์  บัวทอง 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 
2. ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง 
3. ผศ.ดร.ดารัณ  พราหมณ์แก้ว 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 
2. ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง 
3. ผศ.ดร.ดารัณ  พราหมณ์แก้ว 
4. ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว 
5. ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ าสกุล 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รให้ มี
คุณ วุฒิ ต รงและคุณ สมบั ติ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
        

  
      
   
        

 
ลักษณะเนื้อหาวิชาตามกลุ่มวิชาดังนี้ 
เลข ลักษณะเนื้อหาวิชา รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) – ใส่ 5 (เว้น 6-7)) 
1 กลุ่มวิชาทั่วไป 255_1_ _ 
2 กลุ่มวิชาการพัฒนา 255_2_ _ 
3 กลุ่มวิชาบริหารและการจัดการ 255_3_ _ 
4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 255_4_ _ 
5 ........................................ 255_5_ _ 
6 ........................................ 255_6_ _ 
7 ........................................ 255_7_ _ 
8 กลุ่มวิชาสถิติวิจัย 255_8_ _ 
9 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 255_9_ _ 
 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 
ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับวิชา 
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ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาที่ควรเรียนไว้ดังนี้ 
1  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
2  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
3  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
4  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
5  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 
6  ระดับประกาศนียบัตร 
7  ระดับปริญญาโท 
8  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
9  ระดับปริญญาเอก 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
รองศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
- ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554) 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2547) 
- ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2544) 

 

1. หนังสอื/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
 1.1 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2560). พัฒนาระบบราชการ. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 240 หน้า. 

2. ผลงานวิจัย  
2.1 สุรียรัตน อ ่าดี และ ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน. (2563). การวิเคราะหปจจัยความส าเร็จในการน านโยบายการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม) ไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี . Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and 
Social Sciences).15(1): 52-67. (TCI กลุ่ม 2) 

2.2 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน มยุรี วัดแก้ว ป้อม กิมวังตะโก และเชาว์ พันธ์น้อย. (2562). การพัฒนารูปแบบ  
การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-Journal, 
Silpakorn University (Humanities, Social Sciences, and Arts), 12(1): 310-330. (TCI กลุ่ม 1) 

2.3  สุนารี สุกิจปาณีนิจ  ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน และโสภาพร กล่ าสกุล. (2562). รูปแบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะ เชิงผลสัมฤทธิ์ของเทศบาล อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์  และศิลปะ, 12(5): 1157-1172. (TCI กลุ่ม 1) 

2.4  อัฐวีร์ เอกนิธิวัฒนา และศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2562). กระบวนการน านโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่    
สีเขียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติของอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.  Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  และศิลปะ, 12(3): 1229-1247. 
(TCI กลุ่ม 1) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.5 วันเพ็ญ สุขประเสริฐ และศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2561). แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  
และศิลปะ, 11(3): 3189-3206. (TCI กลุ่ม 1) 

2.6 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน.  (2561). ธรรมาภิบาลกับประชารัฐ. วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(1): 
155-162. (TCI กลุ่ม 2) 

2.7  ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน  รักเกียรติ  หงส์ทอง และ ภัทริยา  สุวรรณบูรณ์. (2561). การน านโยบายด้าน
การศึกษาไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 
20(1): 131-148.  (TCI กลุ่ม 2) 

3. ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. 2554-2556    ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
พ.ศ. 2556-2558     กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน  อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
    พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน  อนุกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    พ.ศ. 2562- ปัจจุบัน  อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      พ.ศ. 2562-2563      อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านทรัพย์สินและรายได้ 
    พ.ศ. 2562-2563      คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
    พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษานายอ าเภอเมืองเพชรบุรี               
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 

 4.1 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   4.2 นโยบายสาธารณะ   4.3 การบริหารการพัฒนา 
5. ประสบการณ์นิเทศ 
    พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รายวิชาการฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายรักเกียรติ หงษ์ทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
- รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (2558) 
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร (2555) 
- ศศ.ม.(บริหารองค์การ)            
มหาวิทยาลัยเกริก (2542) 
- บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2533) 
 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
 - 

2. ผลงานวิจัย  
2.1 รักเกียรติ หงษ์ทอง พิมลพรรณ สิงห์ทอง ธนพงษ์ อุดมทรัพย์ และทิฆัมพร ขิยะพัฒน์. (2564). รูปแบบการ

จัดการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านและประสิทธิผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการในอ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์,  2/(1): 8-25.TCI กลุ่ม 2 

2.2 ประอรนุช โปร่งมณีกุล รกัเกียรติ หงษ์ทอง และสิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ. (2561). สารสนเทศกับบทบาทภาวะ
ผู้น าในองค์กรธุรกิจ.วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์,  20(1): 203-227. (TCI กลุ่ม 2) 

2.3 ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน รักเกียรติ  หงษ์ทอง และ ภัทริยา  สุวรรณบูรณ์. (2561). การน านโยบายด้านการศึกษาไป
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์,  20(1): 131-148. 
(TCI กลุ่ม 2) 

3. ประสบการณ์ท างาน 
    พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 

4.1 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ 
4.2 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ 

5. ประสบการณ์นิเทศ 
พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายวิชา            

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางสาวดารัณ  พราหมณ์แก้ว 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  
- รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)     
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุติ  
  (2555) 
- วท.ม. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒน-  
  บริหารศาสตร์ (2549) 
- ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
 1.1  ดารัณ  พราหมณ์แก้ว. (2560). แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 235 หน้า 
2. ผลงานวิจัย  

2.1  ดารัณ พราหมณ์แก้ว และดรุณี ทิพย์ปลูก. (2562). รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
9(3): 45-70. 

2.2  กาญจนา  บุญส่ง พีระศิลป์  บุญทอง  เสนาะ  กลิ่นงาม  นวรัตน์ ประทุมตา  เทิดศักดิ์  ทองแย้ม  ดารัณ  
พราหมณ์แก้ว และชนานุช  เงินทอง. (2561). รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 8(1): 137-148. (TCI กลุ่ม 2) 

2.3  ดารัณ  พราหมณ์แก้ว. (2560). สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่กระทบต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของ
เมืองชะอ า. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  
และศิลปะ, 10(2): 2549-2567. (TCI กลุ่ม 1) 

2.4 สุวชล ทิพย์เที่ยงแท้ เสนาะ กลิ่นงาม และดารัณ พราหมณ์แก้ว. (2560). การน านโยบายด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยไปปฏิบัติของเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560. หน้า 1397-1404. 

3. ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
   4.1 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                         
   4.2 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
   4.3 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น                         
   4.4 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4.5 ระบบบริหารราชการไทย                                         

5. ประสบการณ์นิเทศ 
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

ชือ่-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางวิภวานี  เผือกบัวขาว 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
-  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
(2560)  

-  ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ (2553)    

-  รป.ม. (การบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
(2548)  

-  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
วิทยาลัยครูเพชรบุรี (2531)  
 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
 -  

2. ผลงานวิจัย  
2.1 วิภวานี  เผือกบัวขาว และฟาริดา  ร่มพฤกษ์. (2563). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนหัวบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1): 40-50. (TCI กลุ่ม 2) 

2.2 สิริมา เจริญศรี วิภวานี เผือกบัวขาว และคณะ. (2562). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 
8(2): 253-267. (TCI กลุ่ม 2) 

2.3 วิภวานี  เผือกบัวขาว และณฐักานต์  ผาจันทร์. (2562).การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยง ชายแดนไทย–เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดมะริด. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 4(4): 265-277. (TCI กลุ่ม 2) 

2.4 สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา วิภวานี เผือกบัวขาว และ ฟาริดา ร่มพฤกษ์. (2562). การจัดการขยะครัวเรือน
อย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 7(2): 47-61. (TCI กลุ่ม 2) 

2.5 สาโรช  เผือกบัวขาวและวิภวานี  เผือกบัวขาว. (2562). การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากสับปะรดใน  ต าบลศาลาลัยอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี, 9(2): 110-118. (TCI กลุ่ม 2) 

2.6 วิภวานี  เผือกบัวขาว. (2561).รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(พิเศษ): 47-
68. (TCI กลุ่ม 2) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.7  วิภวานี  เผือกบัวขาว และสาโรช เผือกบัวขาว. (2561). กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการ 
Veridian  E-Journal  Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ,  11(2): 509-524. (TCI กลุ่ม 1) 

2.8 ประสารโชค ธุวะนุติ และวิภวานี  เผือกบัวขาว. (2561). แนวทางการบริหารจัดการขยะของเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์. วารสารเกษมบัณฑิต,19(2): 141-149. (TCI กลุ่ม 2) 

2.9 วิภวานี  เผือกบัวขาว. (2561).รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าวิสาหกิจชุมชนด้านอาหารในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , 20(2): 223-236. 
(TCI กลุ่ม 2) 

2.10  จิรนันท์  มณีน้อย และวิภวานี  เผือกบัวขาว. (2560). การประเมินผลนโยบายแรงงานต่างด้าวของ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 7(2): 69-76. (TCI กลุ่ม 2) 

2.11  มัณฑนา  อินทรสุภา และวิภวานี  เผือกบัวขาว. (2560). การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 10(2): 59-72. (TCI กลุ่ม 2) 

2.12  วิภวานี  เผือกบัวขาว  ประสารโชค  ธุวะนุติ และชนัด เผ่าพันธุ์ดี. (2560). การก าหนดนโยบายส่งเสริม
การค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการ Veridian  E-Journal  Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(3): 68-85. (TCI กลุ่ม 1) 

3. ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2543 – 2547  อดีตอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. 2553 – 2554  อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  พ.ศ. 2553 – 2554  อดีตกรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
พ.ศ. 2556 – 2558  อดีตรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์   
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 

4.1 การวางแผนและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์    4.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา             4.4 วิทยานิพนธ์ 1 

5. ประสบการณ์นิเทศ 
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นางโสภาพร  กล่ าสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
-  ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
(2555)  

-  นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)   
-  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
   (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏ      

เทพสตรี (2537)    
 

 
 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
  - 

2. ผลงานวิจัย  
2.1  สุนารี สุกิจปาณีนิจ  ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน และโสภาพร กล่ าสกุล. (2562). รูปแบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะ เชิงผลสัมฤทธิ์ของเทศบาล อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์  และศิลปะ, 12(5): 1157-1172. (TCI กลุ่ม 1) 

2.2 โสภาพร กล่ าสกุล. (2561). รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชนของจังหวัดเพชรบุรี. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 20(2): 179-200. (TCI กลุม่ 2) 

2.3 ภัททราวรดา วิไลลอย และโสภาพร กล่ าสกุล. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดต้องชมจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ RUNIRAC 5th” วันที่ 4 ธันวาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 263-268. 

 2.4 โสภาพร กล่ าสกุล . (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1): 191-213. (TCI กลุ่ม 2) 

3. ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2537 - 2540 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน 
พ.ศ. 2540 - 2543 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. 2546 - 2548 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
พ.ศ. 2548 - 2552 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
พ.ศ. 2552 - 2554    หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  พ.ศ. 2537 – 2554   คณะกรรมการประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ, คณะกรรมการประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต,  รองประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์, คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 

4.1 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
4.2 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

5. ประสบการณ์นิเทศ 
   พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายวิชาการฝึก    
                            ประสบการณ์วิชาชีพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสมัมนาวิพากษ์หลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(ฉบับที่  2) พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

 

 

 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่         
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   

“สภาวิชาการ”  หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดซึ่ง

หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีเ่ปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ด้าน 
การสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ......... 



๒ 
 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, ๒๐.๓.๒.๓ 
มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา

การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี    
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์

สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  
   “การจัดการศึกษาในเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน
เวลาราชการ   

“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในเวลาปกติ   

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ ๖  ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

/ข้อ ๗ ให้อธิการบดี...... 
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ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๗.๑ องค์ประกอบ 
(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการ ประกอบด้วย 

(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ 
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
(ง) รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.๒ อ านาจและหน้าที่ 
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย 

(๕) อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
(๖)  เสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ เสนอให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร         

และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

(๗) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม ตามที่คณบดีน าเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

(๘) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนางาน 
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

(๙) ด าเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อ านาจและหน้าที่ดังนี้   

(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   

 

/(๒)พิจารณาเกณฑ์...... 
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(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา   

(๓) พิจารณาอนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
(๔) การวางแผน การควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร   
(๕) พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิชา สอบวัดคุณสมบัติ  สอบ

ภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง    

(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้  
(๗) งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙  ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
จัดการเรียน การสอนในคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา       

มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต 
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

๑๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

/ข้อ ๑๑.๖ วิทยานิพนธ์..... 
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๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒ ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา       
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   
๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้

ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้มหาวิทยาลัย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิต       
ที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  

 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้   
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับ

ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ         

นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี 
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร 

๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖ 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  

แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ       
หน่วยกติแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

/แบบ ก๒.............. 



๖ 
 

แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์     
แต่ต้องท าภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกติ 

๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

               ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า     
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

หมวด ๔ 
การควบคุมการศึกษา 

 

ข้อ ๑๖ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตขิองอาจารย์  
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ       
สหวิทยาการ หรือหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 
เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณ ี

/ในกรณี.............. 



๗ 
 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 
คณาจารย์หรือบุคคลากรประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนอาจารย์ประจ า ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๗.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้ อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

 ๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน  
และ 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/ในกรณี.............. 



๘ 
 

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ๑๘.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 ๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
 
 

/(๒) มีผลงาน.............. 



๙ 
 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ป ี
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 
ข้อ ๑๙ ปริญญาโท 

๑๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี 
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
 
 
 

/๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา.............. 



๑๐ 
 

๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ 

(ก)  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน    
๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับอย่างน้อย
ในระดับชาติ  ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือรับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้ 

 (ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

 

/(ข)กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ..... 



๑๑ 
 

 (ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ 
ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

๑๙.๔ กรณหีลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.
๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ  

ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก 
๒๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และ   
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง........... 



๑๒ 
 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพ่ือ
รับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

/(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ............ 



๑๓ 
 

(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์
ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี 
หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๐.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๒๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัย

ตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับ                
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี และ
รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ และหากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

/๒๑.๔ อาจารย์............. 



๑๔ 
 

๒๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา       
ทีท่ าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักท้ังวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระรวมกันต้องไม่เกิน 
๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้รวมจ านวน
นักศึกษาเก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน

หลักสูตรที่ ก.พ. รบัรอง 
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี

ที่มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้ เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรอง หรือ
หลักฐานรับรองการศึกษาที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ ๒๓ การรับสมัคร 
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา 

๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขวิธีการ และจ านวน
นักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย

รับเข้าศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

/๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ............. 



๑๕ 
 

๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก 
๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓ .๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องน าหลักฐานมา

รายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนวิชาเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน           
๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูงใช้เวลาการศึกษา        
ไม่เกิน ๓ ปี ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี  

๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การก าหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน 
๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพ้ืนฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

/ข้อ ๒๗.๕ นักศึกษา............. 



๑๖ 
 

๒๗.๕ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบันอ่ืนๆ 
เพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
เรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน 

ข้อ ๒๘ การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 
๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระท าได้ดังนี้ 

(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
ก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏ      
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W” 

(๓) การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ 

ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนผลการเรียนจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๒๙.๑ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ

ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อยหนึ่งปี

การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

/๒๙.๘ ในหลักสูตร.............. 



๑๗ 
 

๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ ากว่า B หรือ
เทียบเท่า 

๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  

ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา  
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 

การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง

น้อย 
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน 

ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ 

ระดับ ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ยอดเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Average) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
E ตก (Fail) ๐.๐๐ 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ต้องไม่ต่ ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ  

๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้ 
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล

ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 
 

 
 

/ผลการศึกษา.............. 



๑๘ 
 

     ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
     ผ่านดีเยี่ยม   PD   (Pass with Distinction) 
     ผ่านดี    G     (Good) 
     ผ่าน    P      (Pass) 
     ไม่ผ่าน    F      (Fail) 
 

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการค้นคว้า
อิสระ มีการประเมินดังนี้ 
 

           คุณภาพวิทยานิพนธ์       ระดับการประเมิน 
           และการค้นคว้าอิสระ 
      ยอดเยี่ยม    Excellent 
      ดี     Good 
      ผ่าน     Pass 
      ไม่ผ่าน     Fail 
 

ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน

และประเมินผลงานผ่าน 
U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด

ปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูก
สั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษยังท างาน
ไม่สมบูรณเ์มื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็น“E”  

ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ 
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
 
 

/(๑) นักศึกษาที่เรียน.............. 



๑๙ 
 

(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ 

๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจ าวิชาส่งผล
การสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้ 
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑ )  นักศึกษ าที ่จ ะ ขอสอบประมวลความรู ้  ต้อ ง มีร ะย ะ เ วล าศึกษ า

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
(๓)  นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ P ภายใน ๓ ครั้ง 

มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ เพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ 

๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพ่ือทดสอบความรู้ และความ
เข้าใจการท าภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน  ข โดยให้มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ  

๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือวัดความสามารถของนักศึกษาในการด าเนินการ
วิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล 

๓๕ .๗ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ 

๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

/ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์.............. 



๒๐ 
 

 
ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์ 

๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน
ตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการ     
ที่รว่มสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ 
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อ

คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจ านวนกรรมการ   
ที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๘ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วย
กิต เพ่ือพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๓๙ ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๒ 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
 

หมวด ๘ 
การลาพัก การรักษา สถานภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ

รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ส าหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ 

๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

/ข้อ ๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์.......... 



๒๑ 
 

๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัต ิ

ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
๔๑.๑ ตาย 
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัต ิ
๔๑.๓ ส าเร็จการศึกษา 
๔๑.๔  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา และการลาพักการศึกษา 
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๓ 
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สามไม่

ผ่าน 
๔๑.๗ ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเห็นว่าท าการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงท าผิดระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๔๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ 

๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ตามก าหนด 

(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ

คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

/(๕)ผลงาน.............. 



๒๒ 
 

(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    

๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

/(๓)สอบผ่าน.............. 



๒๓ 
 

(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละของ

การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ              
อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละ

ของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย      
๑ เรื่อง  

ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา 
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓ 
(๒) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 
 /ข้อ ๔๕ การประกัน.............. 



๒๔ 
 

ข้อ ๔๕ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ 

๔๕.๑ การก ากับมาตรฐาน 
๔๕.๒ บัณฑิต 
๔๕.๓ นักศึกษา 
๔๕.๔ คณาจารย์ 
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี  

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๗ การด าเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างด าเนินการให้
ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ท าการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้  
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๐     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 พลเอก 

 
 
 

       (สุรยุทธ์  จุลานนท์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 



 

ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มี

ความรอบรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สร้างสรรค์งานวิจัย ทักษะในการท างาน มี
ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ ในการบริหารการพัฒนา
ประเทศทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และ
ความเป็นประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้
มีสมรรถนะ ในเชิงกระบวนทัศน์ กระบวนการ
วางแผนการบริห ารเชิ งกลยุทธ์  และการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่ เป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาการบริหารที่เกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้
มีหลักจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพทางการ
บริหาร คุณธรรมจริยธรรม ในการออกไปรับใช้
สังคม ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ในการบริหารกิจการสาธารณะโดยมีความ
รับผิดชอบต่อการบริหารท้องถิ่น ชุมชน และ
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มี
ความรอบรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทักษะในการท างาน มี
ความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการ
น าองค์ความรู้ ไปใช้ ในการบริหารการพัฒนา
ประเทศทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
เสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ทางการบริหาร
ร่วมสมัย 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้
มีสมรรถนะ ใน เชิ งกระบวนทัศน์ ใหม่  การ
น าเสนอนโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาการบริหารที่เกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้
มีหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักจรรยาบรรณ 
และความเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพที่ออกไป
รับใช้สังคม ในการบริหารกิจการสาธารณะ 
แ ล ะ บ ริ ห า ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น  ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 
 

 
 

 



 

ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs) 
  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัสวิชา 2557101 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 √ √     

CLO1 แนวคิดการบริหารภาครัฐ การเมือง และการ
จัดการสาธารณะ 

 

CLO2 การจัดองค์การสาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และจริยธรรมของนักบริหาร 
รหัสวิชา 2557102 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีองค์การและ
การจัดการภาครัฐ 

3 √ √     

CLO4 รู้ปรัชญา แนวคิด องค์การยุคดั้งเดิม ยุค
พฤติกรรมศาสตร์ และยุคหลังสมัยใหม่ 

 

CLO5 การออกแบบองค์การ 
CLO6 วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมมนุษย์ และภาวะผู้น า 
รหัสวิชา 2557103 ชื่อรายวิชา นโยบายสาธารณะ 3   √    
CLO7 ความรู้ทั่วๆไปของนโยบายสาธารณะ  
CLO8 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
CLO9 หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
นโยบาย 

 
 



 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO4 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัสวิชา 2557104 ชื่อรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 √     √ 
CLO10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

 

CLO11 การประเมินผล และการจัดสวัสดิการให้
ทรัพยากรมนุษย์ 
CLO12 ค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
รหัสวิชา 2557105 ช่ือรายวิชา การคลังและงบประมาณ 3      √ 
CLO13 การบริหารการคลัง งบประมาณ และการ
จัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน 

 

CLO14 การบริหารรายได้ รายจ่ายของภาครัฐ 
รหัสวิชา 2557106 ชื่อรายวิชา กฎหมายปกครอง 3  √     
CLO15 แนวคิดการปกครอง ค าสั่งทางปกครอง   
CLO16 การออกค าสั่งทางการปกครอง และอ านาจหน้าที่ 
CLO17 การฟ้องคดี การอุทธรณ์คดี พิจารณาคดีทางปกครอง 
รหัสวิชา 2557107 ชื่อรายวิชา สัมมนาปัญหาการบริหาร
รัฐกิจ การเมือง การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น 

3  √ √    

CLO18 สัมมนาทางปัญหา การบริหารรัฐกิจ การเมือง 
การปกครอง และบริหารท้องถิ่น 

 

CLO19 สัมนาประเด็นปัญหาที่สังคมสนใจ และอยู่ใน
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 



 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

รหัสวิชา 2557801 ชื่อรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3     √  

CLO20 หลักการท าวิจัยทางภาครัฐ  
CLO21 ระเบียบวิธีวิจัย การตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
CLO22 การวิเคราะห์เนื้อหาการวิจัยและสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
CLO23 จรรยาบรรณนักวิจัย 
รหัสวิชา 2557901 ชื่อรายวิชา วิทยานิพนธ์ 1 3   √ √ √  
CLO24 การศึกษาปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือน ามาสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

CLO25 สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
รหัสวิชา 2557902 ชื่อรายวิชา วิทยานิพนธ์ 2 3   √ √ √  
CLO26 การทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ มา
สังเคราะห์เป็นวรรณกรรมท าวิทยานิพนธ์ 

 

CLO27 การเขียนวัตถุประสงค์  สมมติฐานและ        
ความเชื่อมโยงประเด็นการท าวิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา 2557903 ชื่อรายวิชา วิทยานิพนธ์ 3 6   √ √ √  
CLO28 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย  
CLO29 การจัดท าเล่มฉบับสมบูรณ์ที่ตรงกับข้อบังคับ 
กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนด 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสัมพันธ์กับ PLOs 

 



 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสรา้ง
สรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มี

คุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ 

4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วย  
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เว็บไซต์ กองแผนงาน 
 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยั คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรชั้นน าด้านการท่องเที่ยว ภาษา และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 
1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ 

ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 



 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล 
4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ   
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น 
5. พัฒนาการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ด้าน /
มคอ. 1 (ถ้ามี) 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
1.1 พัฒนานิสัยในการประพฤติอยา่งมีคุณธรรม จรยิธรรม ด้วยความ

รับผิดชอบ ท้ังในส่วนตนและส่วนรวม  
1.2 สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมี

เหตุผล ด้วยความเป็นธรรมและชดัเจน ด้วยความไวต่อความรูส้ึกของผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบ  

1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนบัสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวนิิจฉัย 
ทางด้านคุณธรรม จรยิธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาทีม่ี 
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1 เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรอ์ย่าง
ถ่องแท้  

2.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้อยา่งลึกซึ้ง 

2.3 เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

มคอ.1 (มาตรฐานคณุวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

 



 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
รวมถึง ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสน-
ศาสตร์ และการปฏิบตัิในการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

3.1  สามารถใช้ความรู้แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ ปรากฏการณ์หรือประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่  

3.2  สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 
โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดมิเขา้กับ   
องค์ความรู้ในบริบทใหม่  

3.3  สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจยัค้นคว้าทาง
วิชาการ ด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
4. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1  มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อน
และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการ
ปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพของตน  

4.2  มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็น
ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์เพื่อเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ผ่านการท างานกลุ่ม 
5. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ใน 
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหา ในด้านต่างๆ ได ้

5.2 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดเ้หมาะสมกับกลุ่มบุคคลตา่งๆ

 



 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
ทั้งใน วงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอ รายงานที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ วิชาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคัญ 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โปรดระบุ (ถ้ามี)  
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ส านักนายกรัฐมนตร ี

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวจิัย และนวัตกรรม เพื่อสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 

8 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  มีความเป็น
พลเมืองโลก 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะ 3Rs8Cs คือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) 
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 

 



 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
นวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

10 ทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต การรู้จักวธิีการให้ได้มาซึ่งความรู้โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาและ
สถานที ่จนท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การทีจ่ะเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตได้นั้น ผู้เรียน จ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. คิดเป็นท าเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย “ซือ่สัตย์ มีวินัย ใฝเ่รียนรู้” ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และองค์การ

มหาชน ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม คือ สามารถแก้ไขตดัสินปัญหา โดยค านึงต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านความรู้ คือ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับงานที่รับผิดชอบ ด้าน
ปัญญา คือ สามารถวางแผนการท างานและบรหิารเวลาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ด้าน
ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ
บุคคลและวิชาชีพได้ 
 

แบบสอบถาม 

 



 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า 1. อาจารย์ผูส้อนมีการประเมินผลการเรยีนรู้ ด้านคณุธรรมจริยธรรม เช่น  

การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด และการร่วมกจิกรรม เพราะเป็น
สิ่งทีน่ักศึกษาสามารถปฏิบตัิได้ง่ายกว่าการสอบทฤษฎีซึง่จะเป็นคะแนนช่วย
สนับสนุนผลการเรียนในแต่ละรายวิชาได ้
2. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญมาก เพราะเป็นบุคคลที่
ต้องให้ความช่วยเหลือและ ให้ค าแนะน าต่อนักศึกษา หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มี
ความรู้เพียงพอ หรือมีเวลาให้กับนักศึกษาน้อย อาจท าให้นักศึกษาไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ 

แบบสอบถาม 

15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์
ปัจจุบัน 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้  มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 
เนื่องจากผู้เรียนต้องรับภาระหนักทั้งด้านการเรียนและการท างานประจ า ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมในรายวิชา จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมประกอบในการเรียน ทั้งนี้ ความรู้ที่ได้มา
จากความร่วมมือกันจะผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล จึง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
2. อาจารย์ผูส้อนควรมีการประเมนิผลการเรยีนรู้ ด้านคณุธรรมจริยธรรม เช่น 
การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด และการร่วมกจิกรรม มรีะดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 เพราะเป็นสิ่งทีน่ักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้ง่ายกว่าการสอบทฤษฎี ซึง่จะเป็นคะแนนช่วยสนับสนุนผลการเรยีน
ในแต่ละรายวิชาได ้
3. การให้ค าปรึกษา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.45 ซึ่งในการเรียนระดับบณัฑิตศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญมาก เพราะเป็นบุคคลที่ต้องให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า

แบบสอบถาม 

 



 

ล าดับที ่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
ต่อนักศึกษา 

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย ์ 1. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ในรายวิชามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนท่ีตั้งไว้  
2. ประเมินผลการเรียนรู้ จากการทดสอบทฤษฎี  
3. ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย  
4. ประเมินผลการเรียนรู้ จากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน เนือ่งจาก
อาจารย์ ผูส้อนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาก จึงตระหนักดีว่าในการ
วัดผลทีถู่กต้อง ควรวดัและประเมนิให้ครบถ้วน 

แบบสอบถาม 

...... ความต้องการอื่น  ๆ  (ถ้ามี)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระะหว่าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/Requirements 

Level of Learning 
Corresponding 

PLOs 
1 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการแก้ปัญหา 

และการท างานเป็นทีมได้ 
สามารถค้นหา และเรียนรู้ทักษะทางการบริหารรัฐกิจ การเมือง การปกครอง 
และการบริหารท้องถิ่นที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา 

PLO1 

2 มีความรู้ ความสามารถ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญ
ทางการบรหิารภาครฐัด้วยตนเอง 

สามารถสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองในประเด็นส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และการบริหารท้องถิ่น 

PLO2 

3 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กร บริการสังคมให้เกิดการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน และสามารถน าองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ใน
การใหบ้ริการสังคมได้ 

PLO3 

4 มีความรู้ความสามารถ ด้านตรรกะ การสร้าง
นวัตกรรมองค์ความรู้ทางการบริหาร 

อธิบายแนวคิดการบริหารร่วมสมัยเชิงสังเคราะห์ และสามารถพัฒนาแนวคิด
บริหารร่วมสมัยไปจัดการพัฒนาองค์การภาครัฐได้ 

PLO4 

5 มีความสามารถในการสังเคราะห์การบริหาร
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ 

มีทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารภาครัฐตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
และพัฒนาแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่มาประยุกต์ใช้การบริหารองค์การภาครัฐ 

PLO5 

6 มีความสามารถในการบริหารภาครัฐแบบนัก
บริหารมืออาชีพ  

มีหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรภาครัฐ 

PLO6 

 
หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
 

 

 


