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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส   : 25511791108768 
 ภาษาไทย      :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)    :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
 ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   :  B.P.A. (Public Administration) 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร    
 แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ( Public and Private Administration ) 
 แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น ( Local Administration ) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 ไม่น้อยกว่า  122 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้    
  การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา   
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
 
 



2 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

            เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563... 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.2 นักบริหารงานบุคคลในองค์การต่างๆ 
8.3 ข้าราชการ  

 8.4 ต ารวจ  
8.5 ทหาร 
8.6 เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐ  
8.7 นักวิจัย 
8.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล และปลัดอ าเภอ 

 8.9 ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมือง 
 8.10 งานในหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
1 จ.ส.ต.รัฐ  กันภัย 31101016xxxxx อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 

 
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น  
วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

2557 
 

2552 
2543 

2 นางสาวณัชชานุช พิชิตธนารัตน ์ 32010000xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจดัการ) 
รป.ม. (การบริหารทั่วไป) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2561 
 

2545 
2539 

3 นางสาวดรณุี  ทิพย์ปลูก                   
 

15299002xxxxx อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2555 
2552 

แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
4 นางสาวสรญัพัทธ์  เอี๊ยวเจรญิ 

 
37306001xxxxx อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2556 
2550 

   2549 
5 นางสาวธนัฏฐา  ขนอม 

 
38015001xxxxx อาจารย ์ รป.ม. (การจดัการส าหรับ 

นักบริหาร) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2547 
 

2531 
6 ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า 

                 
17099000xxxxx อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
น.บ.   (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี

2564 
2553 

     2551 

3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 
2560 -  2564 ) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
จะเข้มข้นมากขึ้น ภายใต้บริบทของโลกที่ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) การแข่งขันการช่วง
ชิงความได้เปรียบ การเคลื่อนย้ายแรงงาน เงินทุน สินค้า และบริการระหว่างประเทศ การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีของประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า พร้อมที่จะส่งออก เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ท าให้
ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้สามารถสอดรับกับ
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกโดยบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับหลักกลยุทธ์  
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  รวมถึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สามารถก้าวไปเป็น
วัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข  มีอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความชอบ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life long Learning) เพ่ือให้เกิดทักษะชีวิต การคิดการเรียนรู้ 
โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจน
การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน และจากเหตุการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (COVID-
19) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วรุนแรง ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย 
ส่งผลให้เกิดวิถีแนวใหม่ที่ทุกคนต้องปรับวิธีการในการใช้ชีวิตแบบใหม่ ที่เรียกว่า "ชีวิตวิถีใหม่” (New 
Normal) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ดังนั้นในการพัฒนาคนในทุกช่วงทุกวัยให้
สนับสนุนการเติบโตของประเทศ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้
ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์  
เพ่ือให้กิดการพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
      การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องมีการพัฒนา
ทางการบริหารการปกครอง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารการปกครองและการจัดท า
บริการสาธารณะ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น การเพ่ิมพูน องค์ความรู้เทคนิค
ใหม่ๆ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักบริหารระดับชาติ
และท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์  บุคลิกภาพของผู้น า และ
ค่านิยม อันเหมาะสมของผู้รับผิดชอบทางการบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
กลวิธีที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา
หลักสูตรมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ การเตรียมบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต การเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันให้แก่คนในประเทศ ซึ่งนับวันจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้น การเพ่ิมศักยภาพของบุคคล
และชุมชนในการพ่ึงตนเอง การมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้จักวิ เคราะห์ แยกแยะ
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือหลักการใน
กระบวนการพัฒนา ค่านิยมของนักศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ใน
สถานการณ์โลก ยุคสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริง  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่น
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (เช่นรายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)   
 13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนๆ  
         13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการ
สุขภาพ  

        13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
    ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
          13.3.1 บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางใน
การท าหน้าที่ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
         13.3.2 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้ และทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามความต้องการของหลักสูตร 
         13.3.3 ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
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         13.3.4 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะเพ่ือแสวงหาลู่ทางการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
         13.3.5 การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดให้มีการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งแหล่งทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล” 
 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์และได้ส่งผลต่อการต่อความเจริญ

ในทุก ๆ ด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านการเมือง  และอีกทั้งการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้ องปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาและ เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน มีความ
พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน และยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมคือการพัฒนาคน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ก้าวไปเป็นวัย
แรงงานที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความชอบ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เกิดทักษะชีวิตเพ่ือให้เกิดทักษะชีวิต การคิดการเรียนรู้ และทัศนคติที่พร้อมเผชิญ
และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบัน เกิดวิถีแนวใหม่ที่ทุกคนต้องปรับวิธีการใน
การใช้ชีวิตแบบใหม่ ที่เรียกว่า "ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ด้าน ดังนั้นในการพัฒนาคนในทุกช่วงทุกวัยให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศ และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจึงต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้กิดการพัฒนาการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกมิติ 

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องผลิต
บัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตระหนักใน
บทบาทและพันธกิจที่ส าคัญนี้ ดังนั้นการผลิตบัณฑิต ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชนจึงต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
หรือหลักการในกระบวนการพัฒนา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการความสนใจของ
ผู้เรียนอันสอดคล้องกับความต้องการของชีวิตที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม รวมถึงค่านิยมของนักศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีองค์ความรู้ใหม่และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์โลกอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  

 



8 
 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มี
เนื้อหาของความเป็น “พหุวิทยาการ” โดยเน้นการบริหารงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

 
    3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครอง การบริหารงานขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่ ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศ ดังนี้ 
          1.2.1 หลักสูตรด าเนินการตามความมุ่งหมาย วิธีการสอน กิจกรรมและแนวทางในการจัด
ประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ ทัศนคติ เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง 
  1.2.2 หลักสูตรมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.3 หลักสูตรมีการสร้างจริยธรรม คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร และมีธรรมาภิบาลใน
ระบบการบริหารงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
  1.2.4 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารและการ
พัฒนาที่เป็นสหวิทยาการบูรณาการศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมือง
และชนบท ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการบริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชนในด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัย ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม 
และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งการบริหารการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและความ
เป็นประชาคมอาเซียน 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความสามารถ และสมรรถนะ ในเชิงกระบวนทัศน์ 
กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่เป็นระบบ และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบกลไกทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาการบริหารที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ สนองต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์การประเภทการถ่ายโอน
กิจกรรมของรัฐและกิจกรรมภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีหลัก
จรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร คุณธรรมจริยธรรม ในการออกไปรับใช้สังคม ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการบริหารกิจการสาธารณะโดยมีความรับผิดชอบต่อการบริหารท้องถิ่น 
ชุมชน และประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
  3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
 
แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
   1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Ap) 
     Sub PLO A1 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap) 

B1 สามารถวางแผนการบริหารจัดการภาระงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap) 
C1 สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Ap) 
PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูลได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Ap,C) 
     Sub PLO A2 สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ap,C) 
B2 สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (R,U) 
C2 สามารถประเมินผลแหล่งสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่น่าเชื่อถือได้ (E) 

PLO3 สื่อสำรโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรปฏิบัติงำน (E,Ap) 
     Sub PLO A3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้ (Ap) 

B3 สามารถประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้ (E) 

C3 สามารถเผยแพร่ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ (C) 
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2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO4 ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรองค์กำรสมัยใหม่เพื่อน ำมำพัฒนำระบบ

บริหำรงำนภำครัฐและภำคเอกชน (Ap,U) 
     Sub PLO A4 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน (An) 

B4 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ 
(An,C) 

C4 สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ (Ap) 

PLO5 สำมำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ระบบกำรบริหำรองค์กรได้อย่ำงมีเหตุผลทีเ่ป็นระบบ  (An) 
     Sub PLO A5 มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบการบริหารองค์กรเพ่ือเชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างบูรณาการ (An,U) 
B5 สามารถแก้ปัญหาในการบริหาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ (Ap) 
C5 สามารถพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  (C) 
PLO6 ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกิจกำรสำธำรณะ (Ap) 
     Sub PLO A6 มีหลักจรรยาบรรณในการบริหารงาน (An,Ap) 

B6 มีคุณธรรมจริยธรรมในการออกไปรับใช้และบริการสังคม (An,Ap) 
C6 สามารถบริหารกิจการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (U,Ap) 

 
 

แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
 1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Ap) 
     Sub PLO A1 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap) 

B1 สามารถวางแผนการบริหารจัดการภาระงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Ap) 
C1 สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ap) 

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Ap,C) 

     Sub PLO A2 สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Ap,C) 

B2 สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (R,U) 
C2 สามารถประเมินผลแหล่งสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่น่าเชื่อถือได้ (E) 

PLO3 สื่อสำรโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรปฏิบัติงำน (E,Ap) 
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     Sub PLO A3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้ (Ap) 
B3 สามารถประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ต่างๆ ได้ (E) 
C3 สามารถเผยแพร่ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ (C) 
 

2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO4 ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรองค์กำรสมัยใหม่เพื่อน ำมำพัฒนำระบบ

บริหำรงำนท้องถิ่นได้อย่ำงยั่งยืน (Ap,U) 
     Sub PLO A4 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในการบริหารงานท้องถิ่น (An) 

B4 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนการบริหารงานท้องถิ่นได้ (An,C) 
C4 สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่นได้ (Ap) 

PLO5 สำมำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ระบบกำรบริหำรงำนท้องถิ่นได้อย่ำงมีเหตุผลและเป็น
ระบบ (An) 

     Sub PLO A5 สามารถวางแผนงานการบริหารท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ (U,C) 
B5 มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบการบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่นได้อย่างบูรณาการ (An,U)  
C5 สามารถพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและเกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ (C) 
PLO6 ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกิจกำรสำธำรณะ (Ap) 
     Sub PLO A6 เป็นนักปกครองที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

(An,Ap) 
B6 มีคุณธรรมจริยธรรมในการออกไปรับใช้และบริการสังคม (An,Ap) 
C6 สามารถบริหารกิจการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (U,Ap) 
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3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 
 

แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    √    
PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างนวัตกรรม

ใหม่ในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  √   √ 

PLO3 สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน    √  √  
PLO4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการบริหารองค์การสมัยใหม่

เพ่ือน ามาพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 √ √    

PLO5 สามารวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบการบริหารองค์กรได้
อย่างมีเหตุผลทีเ่ป็นระบบ 

   √   

PLO6 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ
สาธารณะ 

  √    

 
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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แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    √    
PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างนวัตกรรม

ใหม่ในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  √   √ 

PLO3 สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน    √  √  
PLO4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการบริหารองค์การ

สมัยใหม่เพื่อน ามาพัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน 

 √ √    

PLO5 สามารวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบการบริหารงาน
ท้องถิ่นได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

   √   

PLO6 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ
สาธารณะ 

  √    

 
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. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
ในด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างสรรค์
งานวิจัย ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม และมี
วิ สั ยทัศน์ที่ กว้ าง ไกล ในการน าองค์ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งการบริหารการ
พัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและ
ความเป็นประชาคมอาเซียน 

√   √   

2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มี
ความสามารถ และสมรรถนะ ในเชิงกระบวนทัศน์ 
กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่
เป็นระบบ และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ที่สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบกลไกทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาการบริหารที่
เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ สนองต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรประเภทการถ่ายโอน
กิจกรรมของรัฐและกิจกรรมภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  √  √  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความ
ใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีหลักจรรยาบรรณ 
ความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร คุณธรรมจริยธรรม 
ในการออกไปรับใช้สังคม ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ในการบริหารกิจการสาธารณะโดยมี
ความรับผิดชอบต่อการบริหารท้องถิ่น ชุมชน และ
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 √    √ 

 
หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ √ เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ์ 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
     1) การพัฒนาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

     1) ทบทวนหลักสูตร การเรียน
การสอน รวมถึงการศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
หลักสูตรที่ใกล้เคียง 
     2) ติดตามและพัฒนาหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

     1) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
หน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิต 
     2) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
     3) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

     2) ติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจ
มีผลกระทบต่อหลักสูตร และ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ระดับชาติ 

     1) ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน แล้วจัดสัมมนา/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

     1) ผลการประ เมิ นค ว าม      
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
     2) ผ ล ก า ร จั ด สั ม ม น า /
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ
เ รี ย นก า รสอน  และผ ลก า ร
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

     3) การติดตามผลการน า
หลักสู ตร ไปใช้  และพัฒนา
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้ เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

     1 ) การประเมินผลหลักสูตร 
และสร้างช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และสนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน การท างานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น 

     1) ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 
3 - 5 ปี 
     2) ปริมาณงานด้านการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่น 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
         ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6 ) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม         

 2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

        (ตามข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 
          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 

          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่  
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.2.3 บุคคลที่มีคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเคารพกฎกติกา 
ประชาธิปไตย 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  

  2.3.2 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต  เนื้อหาสาระของวิชาด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ไม่เพียงพอ  
 2.3.3 พื้นฐานทางภาษาไทยด้านการเขียนของนักศึกษายังไม่เพียงพอ 
 2.3.4 นักศึกษาขาดวินัยด้านการตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ  โดยจัด
สอนเสริมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่วนปัญหาการปรับตัว โดยจัดให้มีการให้ค าปรึกษาแนะแนว  
 2.4.2 จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาแรก โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะให้กับนักศึกษา 
 2.4.3 จัดอบรมภาษาไทยด้านการเขียน โดยมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย
ให้กับนักศึกษาแรกเข้า โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะด้านภาษาไทย และการจัดท าหนังสือราชการ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในการเรียนและใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4.4 จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าที่ท างานแล้ว ถ่ายทอดประสบการณ์ท างานให้นักศึกษาปัจจุบัน 
 2.4.5 ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน และการแต่งกายตลอดเวลา 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 200 200 200 200 200 
ชั้นปีที่ 2 0 200 200 200 200 
ชั้นปีที่ 3 0 0 200 200 200 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 200 200 

รวม 200 400 600 800 800 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
0 0 0 200 200 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

ค่าลงทะเบียน  
(เหมาจ่าย) 

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
รวมรายรับ 2,120,000 4,240,000 6,360,000 8,480,000 8,480,000 

     
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

 
หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบด าเนินการ  
1.1 เงินงบประมาณ 
1.2 ค่าวัสดุ 

 
1,100,000 
1,300,000 

 
1,155,000 
1,430,000 

 
1,212,750 
1,573,000 

 
1,273,387 
1,730,300 

 
1,337,056 
1,903,330 

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)  - - - - - 
3. งบบุคลากร 5,241,000 5,555,460 5,888,787 6,242,114 6,616,640 

รวม 7,641,000 8,140,460 8,674,537 9,245,801 9,857,026 
จ านวนนักศึกษา 200 400 600 800 800 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตาม

หลักสูตรนี้ 

19,379 บาท/คน/ปี 
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาต่อปี) 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ   1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
     2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้

แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    พ.ศ. 
2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 

   ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาเนื้อหา    ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
        - วิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
        - วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
   ค หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
   รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 122  หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หรือกรณีท่ีหลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น 

3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิตตลอดหลักสูตร  

4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

      รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชี วิตประจ า วัน  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

      รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

      รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning: PBL) โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้
ระบบออนไลน์ สื่อออนไลน์ และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
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3 (1-2-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต  
1 ชั่วโมงบรรยาย = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
1-2 ชั่วโมงปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

   ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น           Non-Credit 
 Basic English 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
English in Daily Life  

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป     3 (1-2-6) 
English in General Situations 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 
   English in Workplace 
2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  Thai for Communication  
2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ      3 (1-2-6) 
  Thai for Specific Purposes 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 

 Thai for Critical thinking 
 

หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ .1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ 
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
           3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้ มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 
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รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนดปัญหาเป็น
ฐาน (Problem – based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆ ทีใ่ช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     1    บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
     1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  
    จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

 
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า     3    หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 

 Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 

 Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 

 Communication Psychology 
 
     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
                ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
  King Wisdom for Local Development 
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2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ    3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน   3 (1-2-6) 
  Thai Society and the Current ASEAN Community 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

Potency Citizen 
2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (1-2-6) 
  Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3 (1-2-6) 
  Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 

2033300  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 
 Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6) 
  BasicE-Commerce 
3003110 ทักษะในศตวรรษที2่1 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
 

    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า   12    หน่วยกิต              
                    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ      3 (1–2–6) 
    Sports for Health Development 
4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 
4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว     3 (1-2-6) 
    Environment and Green Technology 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ      3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 
4430120  การคิดและการตัดสินใจ      3 (1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 
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4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ     3 (1-2-6) 
  Thai Cooking and International Cooking 

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ      3 (1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3 (1-2-6) 

  Innovation Creative for Local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร      3 (1-2-6) 
    Conscious Mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 
  Life and Health 
 
   ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน          ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
            1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 
            - วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2551101  ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) 
   Organization Theories and Organization Development  
2551401  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 
   Introduction to Political Science   
2551402  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
   Theory of Public Administration    
2551403  กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
   Fundamental Law for Public Administration    
2551404  กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
   Public Law for Public Administration   
2551406  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(1-2-6) 
   English for Public Administration     
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2551407  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองไทย  3(3-0-6) 
   Economic and Social Ecology of Thai  
      Government and Politics 
2552102  การบริหารราชการแผ่นดิน      3(3-0-6) 
   Civil Service Administration                     
2552103  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล   3(1-2-6) 
   Management Information System in the Ditital Age 
2552301  การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
   Human Resource Management 
2552501     เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์         3(3-0-6)              
                  Economics for Public Administration 
2553110  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
   Good Governance and Ethic of Social Responsibility 
2553202      การบริหารการพัฒนา        3(3-0-6) 
        Development Administration 
2553203  นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย              3(2-2-5) 
   Public Policy and Policy Analysis 
2553416  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 
   Introduction to Social Research Methodology    
2553502  การบริหารการคลังและงบประมาณ      3(1-2-6) 
   Fiscal Administration and Budget system 
2554204  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ     3(2-2-5) 
   Project Analysis and Project Management  
 

          - วิชาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า    28 หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า     ไม่น้อยกว่า   28     หน่วยกิต 
  แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า   28   หน่วยกิต 

    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2552105  ปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐ    3(3-0-6) 
   Philosophy and Concept of Public Administration 
2552201  นวัตกรรมทางการบริหารองค์การสาธารณะ    3(2-2-5) 
   Innovation Public Organizational Management               
2552107  การบริหารธุรกิจกับการตลาดภาครัฐ    3(3-0-6) 
   Business Administration and Governmental Marketing 
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2553106  การจัดการองค์การสมัยใหม่                  3(1-2-6) 
   Modern Organization Management 
2553108  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 3(3-0-6) 
   ในการจัดบริการสาธารณะ     
   Collaboration of Government, Private Sector  
   and Civil Society in Public Services Provision        
2553109  การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลก าไร    3(3-0-6) 
   Non-profit Organization Management               
2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์                  3(1-2-6)          
   Strategic Planning and Management 
2554110  การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง   3(1-2-6) 
   Risk  and  Crisis  Management  
2554302  การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง    3(1-2-6) 
   Conflict management and negotiation 
2554420  สัมมนาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน    1(0-3-6)            
   Seminar  in Public Administration and  Private Sector  
2562502  กฎหมายอาญา 1  : ภาคท่ัวไป     3(3-0-6) 
   Criminal Law 1 : General  Principles  
2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
   Criminal  Procedure  
 
   แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น   ไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

2552405  กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
   Law  for  Local Government 
2552410  แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น       3(3-0-6) 
   Concepts and Theories of Local Administration  
2553205  นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคมของท้องถิ่น  3(2-2-5) 
   Public Policy and Social Welfare for Local community  
2553412  การบริหารจัดการท้องถิ่น      3(1-2-6) 
   Local Management and Administration 
2553413  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
   Comparative Local Government   
2553414  การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น     3(1-2-6) 
   Management of Local Community Enterprises 
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2553415  การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน    3(1-2-6) 
   Sustainable Communities Socio-Economic Development 
2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์                  3(1-2-6)          
   Strategic Planning and Management 
2553503  การบริหารการคลังท้องถิ่น      3(1-2-6) 
   Local Public Finance Administration 
2554419  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นท่ีท้องถิ่นเชิงบูรณาการ   3(1-2-6) 
   Strategic Planning for Integrated Spatial Development 
2554421  สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น     1(0-3-6)            
   Seminar in Local Administration 
2562502  กฎหมายอาญา1   : ภาคท่ัวไป     3(3-0-6) 
   Criminal Law 1 : General  Principles 
2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
   Criminal Procedure  
 
    2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    7    หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   

รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2553801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                1(90)       
   Preparation for  Field  Experience 
2554802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         6(540) 
   Field Experience in Public Administration 
หรือ 
2553803  การเตรียมสหกิจศึกษา        1(90)  
   Preparation for Cooperative Study 
2554804  สหกิจศึกษา          6(600) 
   Cooperative Study    
 
 ค หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 

     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรีเปิด
สอน  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา แนวการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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1) แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551101 
ทฤษฏีองค์การและการพัฒนา
องค์การ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551401 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551402 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

  รวม 15 11 4 30 
 

 
                ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551403 
กฎหมายส าหรับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551404 
กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551406 
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 2551407 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย 

3 3 0 6 

  รวม 18 12 6 36 
  ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220202 
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552102 การบริหารราชการแผ่นดิน 3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552103 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 

  รวม 18 10 8 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 

 
 
 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220203 
ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552501 
เศรษฐศาสตร์ส าหรับ 
รัฐประศาสนศาตร์ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2562502 กฎหมายอาญา 1 ภาคท่ัวไป 3 3 0 6 

  รวม 15 9 6 30 
               ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553202 การบริหารการพัฒนา 3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553203 
นโยบายสาธารณะและการ
วิเคราะห์นโยบาย 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553416 
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทาง
สังคมศาสตร์ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2563504 
กฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2553106 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2552201 
นวัตกรรมทางการบริหาร
องค์การสาธารณะ 

3 2 2 5 

  รวม 18 13 8 33 
  

                                 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 2553110 

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม
กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553502 
การบริหารการคลังและ
งบประมาณ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2553108 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการจัดบริการ
สาธารณะ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2553417 
การวางแผนและการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 

3 1 2 6 

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

  รวม 18 14 4 36 
                                     ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2554204 
การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2554110 
การจัดการภาวะวิกฤตและ
การบริหารความเสี่ยง 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2554302 
การจัดการความขัดแย้ง
และเจรจาต่อรอง 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2552105 
ปรัชญาและแนวคิดการ
บริหารภาครัฐ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2554420 
สัมมนาการบริหารงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1 0 3 6 

หมวดวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2553801 
 
 

2553803 

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

1 
 
 
1 

0 
 
 
0 

4 
 
 
4 

0 
 
 
0 

  รวม 14 7 13 29 
 
                                 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
หมายเหตุ  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจ านวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2554802 
 
 

2554804 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
หรือ 
สหกิจศึกษา 

6 
 
 
6 

0 
 
 
0 

540 
 
 

600 

0 
 
 
0 

  รวม 6 0 540/600 0 
                                 
                                ชั่วโมงเรียน ไม่น้อยกว่า 540 
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  2) แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551101 
ทฤษฏีองค์การและการพัฒนา
องค์การ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551401 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551402 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

  รวม 15 11 4 30 
 

 
 
               ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 

 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220201 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 1 2 6 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551403 
กฎหมายส าหรับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551404 
กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551406 
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 2551407 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย 

3 3 0 6 

  รวม 18 10 8 36 
  ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220202 
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552102 การบริหารราชการแผ่นดิน 3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552103 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 

  รวม 18 10 8 36 
                                      ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
 
 
 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220203 
ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2552501 
เศรษฐศาสตร์ส าหรับ 
รัฐประศาสนศาตร์ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2562502 
กฎหมายอาญา 1 ภาค
ทั่วไป 

3 3 0 6 

  รวม 15 9 6 36 
                ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553202 การบริหารการพัฒนา 3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553203 
นโยบายสาธารณะและการ
วิเคราะห์นโยบาย 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553416 
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทาง
สังคมศาสตร์ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 2553205 

นโยบายการจัดการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมของท้องถิ่น 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2553414 
การปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2552405 
กฎหมายส าหรับการ
ปกครองท้องถิ่น 

3 3 0 6 

  รวม 18 15 6 33 
  

                                      ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 2553110 

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม
กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2553502 
การบริหารการคลังและ
งบประมาณ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2553417 
การวางแผนและการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2563504 
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

3 3 0 6 

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

  รวม 18 14 4 36 
                                    

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2554204 
การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2553414 
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ท้องถิ่น 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2554419 
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2552410 
แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
ท้องถิ่น 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2554420 
สัมมนาการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

1 0 3 6 

หมวดวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2553801 
 

2553803 

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

1 
 
1 

0 
 
0 

4 
 
4 

0 
 
0 

  รวม 14 7 13 29 
 
                                            ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 17 
หมายเหตุ  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจ านวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2554802 
 

2554804 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  หรือ 
สหกิจศึกษา 

6 
 
6 

0 
 
0 

540 
 

600 

0 
 
0 

  รวม 6 0 540/600 0 
                               
                                            ชั่วโมงเรียน ไม่น้อยกว่า 540 
 

รวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร              122  หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร      

ล าดบัที ่
 

ชื่อ-นามสกุล* 
 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ต าแหน่ง

วิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1 จ.ส.ต.รัฐ กันภัย 31101016xxxxx อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
 
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีีส
เทิร์น 
วิทยาลยัเซาท์อีสบางกอก 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

2557 
 

2552 
2543 

30 30 30 30 

2 นางสาวณัชชานุช พิชิตธนา
รัตน์ 

32010000xxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ) 
รป.ม. (การบริหารทัว่ไป) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2561 
 

2545 
2539 

30 30 30 30 

3 นางสาวดรุณี ทิพยป์ลูก                   
 

15299002xxxxx อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2555 
2552 

30 30 30 30 

แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 

4 นางสาวสรัญพัทธ ์ เอีย๊วเจริญ 
 

37306001xxxxx อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

2556 
2550 

  2549 

30 30 30 30 

5 นางสาวธนฏัฐา ขนอม 
 

38015001xxxxx อาจารย ์ รป.ม. (การจัดการส าหรับนักบริหาร) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2547 
 

2531 

30 30 30 30 

6 ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า 
                 

17099000xxxxx อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
น.บ.   (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี 

2564 
2553 

  2551 

30 30 30 30 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 

36 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล* 

 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1 จ.ส.ต.รัฐ กันภัย  อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น 
วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก  
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

2557 
2552 
2543 

30 30 30 30 

2 นางสาวณัชชานุช พิชิตธนารัตน ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ) 
รป.ม. (การบริหารทั่วไป) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2561 
 

2545 
2539 

30 30 30 30 

3 นางสาวดรณุี  ทิพย์ปลูก                   อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2555 
2552 

30 30 30 30 

4 นายศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2554 
2547 
2544 

30 30 30 30 

5 นางวิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) 
รป.ม. (การบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2560 
2553 

 
2548 

 
2531 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

6 นางสาวเสาวลักษณ์ วิบรูณ์กาล 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2564 
2555 
2550 

30 30 30 30 
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ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล* 

 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
 

แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
7 นางสาวสรญัพัทธ์ เอี๊ยวเจรญิ อาจารย ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์    

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    
ศศ.บ. (จิตวิทยา)        

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 

2556 
2550 
2549 

30 30 30 30 

8 นางสาวธนัฏฐา ขนอม                   อาจารย ์ รป.ม. (การจดัการส าหรับนกับรหิาร )    
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)        

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิยาลยัรามค าแหง 

2547 
2531 

30 30 30 30 

9 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2564 
2553 
2551 

30 30 30 30 

10 นางสาวดารณั พราหมณ์แก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2549 
2545 

30 30 30 30 

11 นายอภิรัตน์ อุดมทรัพย ์ อาจารย ์ Ph.D. (Rural Development) 
ร.ม. (การเมืองและการจัดการ
ปกครอง) 
M.S. (Rural Development) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

Central Luzon State University,Philippines 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Central Luzon State University,Philippines 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2551 
2558 

 
2548 
2545 

30 30 30 30 

12 นางกุลสกาวว์ เลาหสถติย ์ อาจารย ์ ร.ม. (การเมืองและการจัดการ
ปกครอง) 
ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2547 
 

2536 

30 30 30 30 
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4. องค์ประกอบประสบการณ์การฝึกประสบการวิชาชีพ (การฝึกงาน) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ สามารถ

ประยุกต์ทฤษฎี และน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาท างานได้อย่างเหมาะสม 

  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาเข้าใจวัฒนธรรมองค์การตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

หน่วยงานและบุคลากรในองค์การได้ 
  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
  4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และการคิดการวิเคราะห์  
      4.2 ช่วงเวลา  
  ชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษา/ 
(สัปดาห์) 

ทักษะ ชั้นปี 
1 2 3 4 

2/(1-15) ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ      
2/(1-15) การบริหารทรัพยากรมนุษย์     
1/(1-6) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
2/(1-17) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
    ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านวิชาการ รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาคบังคับ 

และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ ต้องบูรณาการ
องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์กับสถานการณ์ทางสังคม 
การเมืองและการบริหารในปัจจุบันและสามารถแสดงความคิดเห็น
ได ้

ด้านทักษะปฏิบัติ รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องวางความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์
องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพใน
สิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคลการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
สังคมที่ถูกต้องนอกจากนี้อาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ทีได้ศึกษา 

ด้านการท างานร่วมกับชุมชน ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ร ว บ 
รวมความรู้ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอน และน าเสนอในชั้นเรียน และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ลงสู่
ชุมชนด้วย 

ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ โดยจัดให้มีกิจกรรม
กลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ และ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการยอมรับในความแตกต่าง ทุกรายวิชาควรมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้นักศึกษา
ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
 

2.1 แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

PLO1 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

- การสอบปฏิบัติ 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ส ถ านกา ร ณ์ /
กรณีศึกษา 
- การน า เสนอผลงานและการ
ประ เมิ นผลที่ ไ ด้ รั บ จ าก ง าน ที่
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนชัดเจน 

PLO2 
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ในการ
จัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงาน 

- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานที่
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนชัดเจน 

PLO3 
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(small group activity and 
presentations) 

- การสอบปฏิบัติ 

PLO4 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางการบริหารองค์การ
สมัยใหม่เพื่อน ามา
พัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การสัมมนา 
การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (case-
based learning) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 

PLO5 
สามารวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ระบบการ
บริหารองค์กรได้อย่างมี
เหตุผลทีเ่ป็นระบบ   

การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (case-
based learning) 

- การสอบ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 

PLO6 
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
กิจการสาธารณะ 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การสัมมนา 
การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (case-
based learning) 
 

- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 



 
 

42 
 

2.2 แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

PLO1 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

- การสอบปฏิบัติ 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ส ถ านกา ร ณ์ /
กรณีศึกษา 
- การน า เสนอผลงานและการ
ประ เมิ นผลที่ ไ ด้ รั บ จ าก ง าน ที่
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนชัดเจน 

PLO2 
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ในการ
จัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงาน 

- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลที่ได้รับจากงานที่
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนชัดเจน 

PLO3 
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(small group activity and 
presentations) 

- การสอบปฏิบัติ 

PLO4 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางการบริหารองค์การ
สมัยใหม่เพื่อน ามา
พัฒนาระบบบริหารงาน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การสัมมนา 
การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (case-
based learning) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 

PLO5 
ส า ม า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  
สั ง เคราะห์ระบบการ
บริหารงานท้องถิ่นได้
อย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบ 

การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (case-
based learning) 

- การสอบ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 

PLO6 
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
กิจการสาธารณะ 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การสัมมนา 
การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (case-
based learning) 
 

- การวิเคราะห์สถานการณ์/
กรณีศึกษา 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้านมีดังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ

ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ

ค้นพบ  
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต 

2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
 2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 

 3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
     อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์
ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 

7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
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4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

   2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
  ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
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 5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อ่ืน 

   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
      4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5)  สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

6)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
 

1. แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ 
ธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย (ถ้ามี) 

PLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   √   

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    √  

PLO3 สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

    √  

PLO4 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 √     

PLO5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่เป็น
ระบบ 

  √    

PLO6 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารกิจการสาธารณะ 

√      

หมายเหต:ุ ระบุสญัลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (TQF)  
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2. แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ 
ธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย (ถ้ามี) 

PLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   √   

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    √  

PLO3 สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

    √  

PLO4 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

 √     

PLO5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่เป็น
ระบบ 

  √    

PLO6 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารกิจการสาธารณะ 

√      

หมายเหต:ุ ระบุสญัลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกจิธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวตั                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          

 
 



 
 

51 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจัจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110  การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          

4430120 การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                          

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกจิ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหต ุส ำหรับผู้สอนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผดิชอบหลัก (จุด )โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมว
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
  3. มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
  4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม 
   5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม     
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด  

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 
กรุณา และความเสียสละ 

  4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม  
  5. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน  

6. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  

  7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
  8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
 2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
 3. ประเมินจากความพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่างๆ  
 4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
 5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
 6. ประเมินจากการแต่งกาย 
2.2.2. ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      1. มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น การบริหาร การจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

3. มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้  

     4. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
      5. สามารถประเมินศักยภาพ และแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ    
   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์เพ่ือชี้ประเด็น
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข  
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2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
   3. จัดให้มีการเรียนรู้จากการวิเคราะห์สถานการณ์จริง หรือโดยการศึกษาดูงาน 
   4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   5. การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ  
   6. การศึกษาประสบการณ์ตรงจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนหรือสหกิจศึกษา     
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ  

2. การทดสอบย่อย 
3. ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
4. ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน  
5. ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานการณ์

จริง  
6. ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

2.2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1. มีทักษะทางปัญญาในวิเคราะห์ ประเมินผล เพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเอง 
2. มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ กับ

สภาวะแวดล้อมทางสังคม 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานในประเด็น

ต่างๆ ได้ 
   4. มีจิตส านึกสาธารณะ 
   5. เป็นผู้ทีม่ีความคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และมีวิจารณญาณ     
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ 
(Discussion) และการฝึกปฏิบัติงาน 

                  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบเค้าโครงงานวิจัย  
การฝึกปฏิบัติงาน และการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ 

2.2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
       2. สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ 
    3. แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง     
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1. ส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม

ทักษะการอยู่ในสังคม  
3. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
5. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
 7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

                   สารสนเทศ 
1. สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ 

และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2. สามารถสรุปประเด็น เพ่ือสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 
3. สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศท้ังในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และนานาชาติ  
4. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และ 

สม่ าเสมอ 
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
6. ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล 
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาน าเสน 
3. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ  
  2. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน  

3. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) จ าแนกตามรายวิชา  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2551101  ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ            

2551401  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์       

2551402  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์       

2551403  กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์       

2551404  กฎหมายมหาชนส าหรบัรัฐประศาสนศาสตร ์       

2551406  ภาษาอังกฤษส าหรับรฐัประศาสนศาสตร ์       

2551407  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองไทย         

2552102  การบริหารราชการแผน่ดิน       

2552103  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐในยุคดจิิทัล       

2552301  การบริหารทรัพยากรมนุษย์       

2552501  เศรษฐศาสตรส์ าหรับรฐัประศาสนศาสตร์       

2553202  การบริหารการพัฒนา       

2553203  นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย       

2553416  ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องตน้ทางสังคมศาสตร ์       
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์       

2553502  การบริหารการคลังและงบประมาณ       

2554204  การวิเคราะห์โครงการและการบรหิารโครงการ       

2552105  ปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐ       

2552107  การบริหารธุรกิจกับการตลาดภาครัฐ       

2552201  นวัตกรรมทางการบรหิารองค์การสาธารณะ       

2553106  การจัดการองค์การสมยัใหม ่       

2553108 ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจดับริการสาธารณะ       

2553109  การจัดการองค์การไมแ่สวงหาผลก าไร       

2553110  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคม       

2554110  การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง       

2554302  การจัดการความขัดแยง้และเจรจาต่อรอง       

2554420  สัมมนาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน        

2552405  กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น       

2552410   แนวคิดทฤษฎีการบรหิารท้องถิ่น         
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2553205  นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคมของท้องถิ่น       

2553412  การบริหารจัดการท้องถิ่น       

2553413  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ       

2553414 การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น       

2553415  การพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมชุมชนแบบยั่งยืน        

2553503  การบริหารการคลังท้องถิ่น       

2554419  กลยุทธ์การวางแผนrพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถิ่นเชิงบูรณาการ       

2554421  สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น       

2553801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       

 2554802  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ       

 
หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทีแ่ละมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

ชั้นปีที่ 1        
2551101 ทฤษฏีองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) Ap  E,C Ap,U  Ap 
2551401 ความรู้เบื้องต้นทางรฐัศาสตร ์ 3(3-0-6) Ap   Ap,U An Ap 
2551402 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) Ap   Ap,U An Ap 
2551403 กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) Ap  E,C Ap,U An  
2551404 กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) Ap  E,C  An Ap 
2551406 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(1-2-6)  E  Ap,U An  
2551407 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองไทย 3(3-0-6)  E E,C   Ap 
ชั้นปีที่ 2        
2552102 การบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) Ap  E,C Ap,U An Ap 
2552103 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล 3(1-2-6)  E E,C Ap,U An Ap 
2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) Ap  E,C   Ap 
2552501 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)   E,C Ap,U An Ap 
ชั้นปีที่ 3        
2553202 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) Ap E E,C Ap,U An Ap 
2553203 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(2-2-5) Ap   Ap,U An Ap 
2553416 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) Ap E E,C  An  
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2553106 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(1-2-6)   E,C Ap,U An Ap 
2552201 นวัตกรรมทางการบริหารองค์การสาธารณะ 3(2-2-5) Ap E E,C Ap,U An Ap 
2553108 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ 3(3-0-6) Ap E E,C Ap,U An Ap 
2553110 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) Ap   Ap,U An Ap 
2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(1-2-6) Ap   Ap,U An Ap 
2553502 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(1-2-6) Ap  E E,C Ap,U  Ap 
ชั้นปีที่ 4        
2554204 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) Ap   Ap,U An Ap 
2554110 การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง 3(1-2-6) Ap E E,C   Ap 
2554302 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง 3(1-2-6) Ap  E,C   Ap 
2552105 ปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6)   E,C Ap,U An Ap 
2554420 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 1(0-3-6) Ap E    Ap 
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) Ap  E,C Ap,U An  
2554802 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 6(540) Ap  E,C Ap,U  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 

 

 



 
 

62 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

แขนงวิชาการบริหารงานงานท้องถิ่น 
 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

ชั้นปีที่ 1        
2551101 ทฤษฏีองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) Ap  E,C Ap,U  Ap 
2551401 ความรู้เบื้องต้นทางรฐัศาสตร ์ 3(3-0-6) Ap   Ap,U An Ap 
2551402 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) Ap   Ap,U An Ap 
2551403 กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) Ap  E,C Ap,U An  
2551404 กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) Ap  E,C  An Ap 
2551406 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(1-2-6)  E  Ap,U An  
2551407 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองไทย 3(3-0-6)  E E,C   Ap 
ชั้นปีที่ 2        
2552102 การบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) Ap  E,C Ap,U An Ap 
2552103 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล 3(1-2-6)  E E,C Ap,U An Ap 
2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) Ap  E,C   Ap 
2552501 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)   E,C Ap,U An Ap 
ชั้นปีที่ 3        
2553202 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) Ap E E,C Ap,U An Ap 
2553203 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(2-2-5) Ap   Ap,U An Ap 
2553416 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) Ap E E,C  An  
2553205 นโยบายการจัดการสาธารณะและสวสัดิการสงัคมของท้องถิ่น 3(2-2-5) Ap   Ap,U An Ap 
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2553413 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) Ap E  Ap,U  Ap 
2552405 กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) Ap E E,C Ap,U   
2553110 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) Ap   Ap,U An Ap 
2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(1-2-6) Ap   Ap,U An Ap 
2553502 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(1-2-6) Ap  E,C Ap,U  Ap 
ชั้นปีที่ 4        
2554204 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5)  E E,C Ap,U   
2553414 การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 3(1-2-6) Ap E    Ap 
2554419 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นทีท่้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(1-2-6) Ap E    Ap 
2552410 แนวคิดทฤษฎีการบรหิารท้องถิ่น      E,C Ap,U An Ap 
2554420 สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น 1(0-3-6) Ap E    Ap 
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) Ap  E,C Ap,U An  
2554802 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 6(540) Ap  E,C Ap,U  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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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

 

รายวิชา\ผลการเรยีนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
2551101 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ                               

2551401 ความรูเ้บื้องต้นทางรัฐศาสตร ์                          

2551402 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์                          

2551403 กฎหมายส าหรบัรัฐประศาสนศาสตร ์                          

2551404 กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร ์

                         

2551406 ภาษาอังกฤษส าหรบัรัฐประศาสนศาสตร ์                          

2551407 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง
ของการปกครองไทย   

                         

2552102 การบรหิารราชการแผ่นดนิ                          

2552103 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ
ในยุคดิจิทลั 

                         

2552301 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์                          

2552501 เศรษฐศาสตรส์ าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร ์
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รายวิชา\ผลการเรยีนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
2553202 การบรหิารการพัฒนา                          

2553203 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์
นโยบาย 

                         

2553416 ระเบยีบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร ์                          

2553417 การวางแผนและการบริหาร 
เชิงกลยุทธ ์

                         

2553502 การบรหิารการคลงัและงบประมาณ                          

2554204 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
โครงการ 

                         

2552105 ปรัชญาและแนวคิดการบรหิารภาครัฐ                          

2553108 ความร่วมมือระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ 

                         

2552201 นวัตกรรมทางการบริหารองค์การ
สาธารณะ 

                         

2553106 การจัดการองค์การสมยัใหม่                          

2552107 การบรหิารธรุกิจกับการตลาดภาครัฐ                          

2553109 การจัดการองค์การไมแ่สวงหาผลก าไร                          

2553110 ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมกับความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
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รายวิชา\ผลการเรยีนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
2554110 การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหาร
ความเสีย่ง 

                         

2554302 การจัดการความขดัแย้งและเจรจา
ต่อรอง 

                         

2554420 สมัมนาการบรหิารงานภาครัฐและเอกชน                           

2552405 กฎหมายส าหรบัการปกครองท้องถิ่น                          

2552410 แนวคดิทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น                            

2553205 นโยบายการจัดการสาธารณะและ
สวัสดิการสังคมของท้องถิ่น 

                         

2553412 การบรหิารจัดการท้องถิ่น                          

2553413 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                          

2553414 การจัดการวสิาหกิจชุมชนท้องถิ่น                          

2553415 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบ
ยั่งยืน  

                         

2553503 การบรหิารการคลังท้องถิ่น                          

2554419 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น
เชิงบูรณาการ 

                         

2554421 สมัมนาการบรหิารงานท้องถิ่น                          



 
 

67 
 

รายวิชา\ผลการเรยีนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
2562502 กฎหมายอาญา 1  : ภาคทัว่ไป                          

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          

2553801  การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ                          

2255480  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          

หมำยเหตุ  
1. ผู้สอนรำยวิชำใด ๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรยีนรู้ (learning outcome : LO) ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4  และ  

มคอ.4 หมวด 3 
2. ผู้สอนรำยวิชำใด ๆ จ ำเป็นต้องรำยงำนผลกำรเรยีนรู้ (learning outcome : LO) ในควำมรับผดิชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 3   
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
1. แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้น
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 PLO4 มีความรู้ความเข้าใจทางการบริหาร
องค์การสมัยใหม่เพ่ือน ามาพัฒนาระบบ
การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

PLO1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใ น สั ง ค ม ที่
หลากหลาย โดยท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้และรับ
ฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง     
การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
ได้อย่างสร้างสรรค ์

- มีการสอนที่หลากหลายรูปแบบโดยเน้น
หลักทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ 
 
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือเกิดการพัฒนาตนเองและผึก
ทักษะการเป็นผู้น าในการกล้าแสดงออกใน
การเสนอความคิดเห็น 

ชั้นปีที่ 2 PLO2 สืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ 

PLO3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้
แ ล ะก า รน า เ ส น อข้ อ มู ล ท า ง ก า ร
บริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

- การใช้สังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอนและ
จัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
(Experiential Learning)  
 
 
 
- ส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 

ชั้นปีที่ 3 PLO4 มีความสามารถในการประยุกต์และ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ    เพ่ือพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ ตลอดจน
สามารถสื่ อส ารประ เด็ นทา ง ก าร
บริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อ
ย อด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ได ้

 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการ
ทางทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์ 
- จัดให้มีการเรียนรู้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์จริง หรือจากการศึกษาดูงาน 
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ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้น
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 4 PLO5 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดจากกา
รบริงานในภาครัฐและเอกชน โดยใช้
ความรู้  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ป ร ะศาสนศาสตร์ เ พ่ื อ เ สนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่ า ง
สร้างสรรค ์

PLO6 สามารถวิ เคราะห์  ประเมินผลเ พ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงตนเองและเป็นผู้ที่
มีจิตส านึกสาธารณะ 

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
และการศึกษาดูงานจากองค์การภาครัฐและ
เอกชน 
- การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การลงพ้ืนที่ท า
กิจกรรมจิตอาสาในโครงการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การปฏิบัติ 
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2. แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้น

ปีการศึกษา 
หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 PLO4 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
องค์การสมัยใหม่เพ่ือน ามาพัฒนาระบบ
การบริหารงานท้องถิ่น 

 PLO1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใ น สั ง ค ม ที่
หลากหลาย โดยท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้และรับ
ฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการสอนที่หลากหลายรูปแบบโดยเน้น
หลักทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ 
 
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือเกิดการพัฒนาตนเองและฝึก
ทักษะการเป็นผู้น าในการกล้าแสดงออกใน
การเสนอความคิดเห็น 

ชั้นปีที่ 2 PLO2 สืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายได ้

PLO3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้
แ ล ะก า รน า เ ส น อข้ อ มู ล ท า ง ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

- การใช้สังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอนและ
จัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
(Experiential Learning)  
 
 
 
- ส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 

ชั้นปีที่ 3 PLO4 มีความสามารถในการประยุกต์และ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่น
ตลอดจนสามารถสื่ อสารประเด็น
ทางการบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได ้

 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการ
ทางทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์ 
- จัดให้มีการเรียนรู้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์จริง หรือจากการศึกษาดูงาน 
 

ชั้นปีที่ 4 PLO5 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดจาก
การบริหารงานท้องถิ่น โดยใช้ความรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
และการศึกษาดูงานจากองค์การภาครัฐและ
เอกชน 
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ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้น
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

ศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

PLO6 สามารถวิ เคราะห์  ประเมินผลเ พ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงตนเองและเป็นผู้ที่
มีจติส านึกสาธารณะ 

- การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การลงพ้ืนที่ท า
กิจกรรมจิตอาสาในโครงการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การปฏิบัติ 

 
 
 
ตารางสรุปความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (สรุปภาพรวมของสาขา) 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการ

บริหารองค์การสมัยใหม่เพ่ือน ามาพัฒนาระบบการบริหารงานด้านท้องถิ่น ภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่หลากหลาย โดยท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้และรับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการบริหารงานท้องถิ่น ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้อย่างสร้างสรรค์  

ชั้นปีที่ 2      สืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาตนเองและสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานด้านท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ 
และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้
และการน าเสนอข้อมูลทางการบริหารงานท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  

ชั้นปีที่ 3      มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาในการบริหารงานด้านท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนได้ ตลอดจน
สามารถสื่อสารประเด็นทางการบริหารงานท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้  

ชั้นปีที่ 4    สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดจาก   
การบริหารงานในส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถวิเคราะห์ ประเมินผลเพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเอง รวมถึงเป็นผู้ที่มี
จิตส านึกสาธารณะ สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
ซับซ้อนได ้ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

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

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ

ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 1. การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้
ได้รับตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถท่ีเรียนน าไปใช้ได้กับงานท่ีท า ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ 

3. การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ

พร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ 

5. การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) 
 1) มีความประพฤติดี 
 2) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
 5) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 6) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 7) สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษา
ภาคนอกเวลาปกติ 
3.2 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
      1.2  ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอนการวัดและการ
ประเมินผลการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานในประเทศ  
      1.3  การจัดให้มีที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่โดยแต่งตั้งอาจารย์อาวุโส ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่  
 1.4  จัดให้มีการสอนในระบบคู่ขนาน โดยวิชาหนึ่งๆ มีทั้งอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่สอน 
ด้วยกันควบคู่กันไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์อาวุโส 
และอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรม

การวัดและการประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนาและการประชุมวิชาการเสนอผลงานในประเทศ  

2) จัดประชุมอาจารย์เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการตัดเกรดให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความ
เป็นธรรมส าหรับนักศึกษา และเป็นการป้องกันปัญหาเกรดเฟ้อ หรือปัญหาการลดเกรดให้ต่ าลง 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม  
2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ วิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน  
3) ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าบทความทางวิชาการส าหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับชาติ  
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่นการนิเทศก์งาน 

การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 เช่น มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  หรือต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 3 คน  และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน 
เป็นต้น  
 1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ คือ ประธานสาขาวิชา คณะกรรมการสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
     1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรู้ และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต หลักสูตรมี
การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 

2.1 สาขาวิชาส ารวจอัตราการมีงานท าของบัณฑิตในสาขาวิชาหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.5 (เกณฑ์ดี) จากจ านวนเต็ม 
5 และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคมเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อไป 

 
3. นักศึกษา 

3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาคือ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติ อ่ืนๆ ตามประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ 
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรมีการด าเนินการด้านการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมความรู้พ้ืนฐาน(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา สารสนเทศและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ) และความรู้เบื้องต้นของวิชาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
รวมถึงคอยให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาใหม่ทั้งในส่วนของการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในช่ว ง
ระหว่างก่อนเปิดเทอม 

3.3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และ
ทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด
สามารถที่จะยื่นค าร้องได้  และมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่อง
ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค า
อุทธรณ์เหล่านั้น   

3.5 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 
4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่    

 4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน ประสบการณ์วิชาชีพที่เก่ียวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ  
 4.1.2 มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
 4.1.3 คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอน 
 4.1.4 เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งตาม
ระเบียบ 
  4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และ
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริงจัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมา
บรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยก าหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น 
ผลงานทางวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น โดยขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของ
สถาบัน 

 4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยจัดประชุม
อาจารย์ในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานกประจ าปีของสาขาวิชา  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาคการศึกษา
และประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร และส ารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
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5. บุคลากรสายสนับสนุน  
  5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรง

ตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 
 5.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยให้       

ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษา 
            5.3 มหาวิทยาลัยออกกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให้
ครบวงจร (รับสมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากรระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบ) 
 
6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

6.1 มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
6.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
6.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ คือ ประธานสาขาวิชา  คณะกรรมการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

6.1.3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

6.1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ ส าเร็จ
การศึกษา 

6.2 การเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนได้ก าหนดผู้สอนโดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการ
ออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับ
นักศึกษา 

6.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลา
การด าเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการ
ทวนสอบ เพื่อเป็นการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
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7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7.1 การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณส าหรับจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะมาจาก 2 
แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน หรืองบคลัง และงบประมาณจากรายได้ของคณะ หรืองบพิเศษ  การ
บริหารจัดการจะมีคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะบริหาร
จัดการในส่วนของงบสาขาฯ เป็นการบริหารจัดการเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตโดยตรง 

7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
7.2.1 มีห้องบรรยายที่มีขนาดพอเหมาะและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา พร้อมสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ LCD 
projector เครื่องฉายภาพเสมือนจริง เป็นต้น 

 7.2.2 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
ส านักวิทยบริการเป็นผู้ด าเนินการการบริหารจัดการ ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ต าราและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ   

 7.2.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีจุดบริการ Internet/Wifi ตามคณะ/หน่วยงาน/อาคารต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้สะดวก 

  7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้ น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพิ่มเติม   

  7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จะด าเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ  
   7 .4.1 คณะกรรมการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะประเมินทรัพยากร และ
งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   7.4.2 วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเมินหนังสือ/สิ่งพิมพ์ และการบริหาร
ทางคอมพิวเตอร์ Internet และการค้นคว้าต่างๆ ซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ
ประสานผลการประเมินจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ  
   7.4.3 การประเมินโดยนักศึกษา เป็นการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น
ในการประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาเป็นต้น 
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 9. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที 
5 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม   (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุ
ปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้ับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่ง
คร้ัง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
และอ่ืนๆ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

11. ระดังความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5.0 

    x 

13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  x x  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 10 11 11 
รวมตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือกรรมการบริหารหลักสูตรจากการสังเกต
พฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขอค าแนะน า ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา จากการ
สอบถามจากนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าได้โดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา และ
หรือมีการสังเกตการณ์สอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
 2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ใกล้เคียง
ในประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 2.2 จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาปีสุดท้าย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
      2.3 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตและ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
และพัฒนาเรียนการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท า
รายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
  4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี 
  4.2.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดีและท าการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี  
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น           Non-Credit  

Basic English 
การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily 
life particularly in the factual section, introducing oneself and others, the 
answer questions about personal information, as well as the use of English 
for communication in a familiar situation, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
English in Daily Life  
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพื่อใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and sentence 
patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป     3 (1-2-6)   
English in General Situations 
การ พัฒนาทั กษะการ ฟั ง  การ พูด  การ อ่านและการ เขี ยนภาษา อังกฤษเ พ่ือ 

ยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเค
โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammar in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่ เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย  
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive communication 
on various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to 
communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprehension 
from various types of writing, writing various types of works according to the 
principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and writing, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ      3 (1-2-6) 
  Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูด
การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
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การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation focusing 
on speaking, writing on various occasions, commenting, business 
negotiations, business letter writing, business communication through 
writing,  writing of the press releases on business, business communications 
and business negotiation in real situations through social media,  focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
    Thai for Critical thinking  

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การ
ฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การ
อ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และ
สถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the 
obtained data toward the processes of analytical thinking and presentation, 
listening for comprehension, listening for data analysis, listening for 
interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive 
reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading, 
social communication and real situations, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 

  Ethics and Social Responsibility 
ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และ
ใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญา
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่
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ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and 
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion, 
ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the 
world and life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a 
religious principles and ethical morality for good life, the development of 
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in 
various fields for peaceful living together with other people and society, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต     3 (1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์    ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม 
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็น
ทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่ง
การเปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and 
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality 
development, human relations and teamwork, management of conflicts and 
the health promotion, and problem solving skills in the society of change, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case study 
 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมี
คุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities 
in daily life Practice recreation activities suitable for body development 
Mind, emotion, society To create self-worth Know yourself And live happily 
in society, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร           3 (1-2-6) 
  Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการ
สื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของ
การสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหาร
จัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของ
บุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study communications 
in the organization, communication between group and organization, a good 
messenger and reciever, reflections of the communication, the organization 
structure related to the efficiency of communication, the impact of 
communications on job performance, the job satisfaction and organizational 
commitment including the application of psychological knowledge to 
enhance efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body language, 
volunteer for community development, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 

King Wisdom for Local Development 
ศึ กษาแนวคิ ด  หลั กการทร ง ง าน  หลั กปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง  แนวคิ ด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
องค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรม
ราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development, principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development based on 
the king wisdom and including the application of the obtained knowledge 
from the sufficiency economy to solve actual problems in their own daily 
lives and communities focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies. 
 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ    3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทาง
สังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และ
กระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึก
สร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด
เพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Geography, history of Phetchaburi Province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, 
study of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King 
Phetchaburi province, problem and the use of the approach of the Royal 
Initiative of His Majesty the King in solving social problems, approach for 
local development, Phetchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and 
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the process of creating a Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the 
philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique in construction of 
Phetchaburi craftsmanship, the theory and the integrated practice from a 
variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft and 
practice to create the craft as well as cultural and tradition succession of 
Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน     3 (1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน
ประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยา
เสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล 
การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย -แปซิฟิก เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the citizenship, 
way of democratic citizenship, current Thai public administration system, 
ASEAN community, intercultural communication, the mobility of labor, 
technology and innovation, stability, human trafficking problems, drugs, 
environmental and international relations, learn about the practice in data 
searching,  concepts presentation, knowledge development, ideas, 
attitudes, and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies  
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2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง      3 (1-2-6) 
Potency Citizen 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
ตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มี
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with 
the principles of tolerance, create and comply with social rules and basic 
laws related to democratic way of life with the King as Head of State, have 
strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit 
and public mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรร
มาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบ
และกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need to be used in 
daily life according to the change of social phenomena in present situation, 



  

92 
 

study of the principle of law and jurisprudence of the public law and private 
law, principle of basic rights and freedoms based on the Constitution law, 
study the basic knowledge about civil and commercial law, criminal law, 
civil procedure law and criminal procedure law, the application and 
implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, theory 
and good governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the inspection 
of fraud and corruption, policies and measures to prevent and resolve the 
problem of corruption and misconduct including transparency and build 
faith in performance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    3 (1-2-6) 

 Digital Media Production and Media Literacy 
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทัน
สื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือ
การรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media , publishing media online.  The 
significance of media literacy in the context of information society, impact 
of the media, skills and elements analysis of media for literacy, the principle 
and access information from mass media to achieve maximum benefit, the 
principle of avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
various forms, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลัก
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เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่
อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล 
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market 
having perfect competitive and imperfect competitive, calculation method 
of national income, finance and banking, monetary and fiscal policy, 
international trade and finance in the balance of payments, the application 
of principles of economics in daily life, personal financial management, 
personal financial planning, personal financial statements, individual 
income, income management, housing finance, financial terms of the 
vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk management 
and insurance of persons, savings and investment of individuals, financial 
planning in each age, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่         3 (1-2-6) 
 Modern Entrepreneur 

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจ
ขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The role of small business in the economy, method of establishment of a 
business organization, responsibility in the field of business administration, 
financial control and business, the implementation of various small 
businesses, starting business in the digital era, problem solving and decision 
making, the vision in the development of the business enterprise, the 
characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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3330003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาทของ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ น า 
ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพ เน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the 
role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship 
in the teamwork, group process and solving problems together, the 
development of the personality, and the public speaking training for careers, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    3 (1-2-6)  
  Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools 
on the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, 
electronic payment systems, legal and ethical issues related to electronic 
commerce, Business trial using electronic commerce, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3 (1–2–6)  
  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษ
ที่ 21 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
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century effectively, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
         4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ     3 (1–2–6) 
    Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย 
การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับ
วัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการ
ควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้
เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือ
ประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness 
for ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health 
and go on diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a 
player and a good sport spectators, the sports for recreation including single 
and team sport that student can choose what interests, sports for 
development of the holistic health, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวง
อาทิตย์และสารกัมมันตรังสี  เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The roles of science and technology in the development of community, the 
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, 
agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to 
understand in problem and use science and technology to solve the various 
fields of problem, development of science and technology, the use of 
chemicals in dialy life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials,home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, social, 
environment and culture, use scientific analysis to understand and solve the 
problems in their lives,focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว     3 (1-2-6) 
    Environment and Green Technology 

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and 
protection from natural disasters, green technology and environmental 
development for sustainable focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ 
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการ
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ดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้
ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือ
การเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และ
การแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’s poducts, cosmatics, papers, 
the glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry 
and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai 
wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai 
wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including thethe use of chemicals in the right 
way,  and detoxcification of hazard chemicals,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ      3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, 
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking 
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in 
daily life and business problems, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ      3 (1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามา
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ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of 
scientific knowledge acquisition, linear programming and its application in 
solving problems in their daily life, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ    3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่
นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food 
safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or 
extra income, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ     3 (1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าประกอบ
ขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ 
ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม 
เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, Practice 
in making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage 
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage 
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business management, be able to work and be self-reliant, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การ
รบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และ
การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การอนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา
ในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes 
in biodiversity, the application of biotechnology in various areas including 
agricultural, food and medical in daily life, the ethics of conservation, the 
interference and community structures of organism, the relevance of 
human, the design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae to life, 
diversity of the florae, the local wisdom in the application of the florae, 
critical thinking and problem solving skills in conservation and development 
of the florae, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก 
การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการ
เกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of 
coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation 
and usefulness in daily life, learning agricultural skills to survive, organic 
farming to safety, agriproduct processing with ability to apply as professional 
career for sustainable self-reliance, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 

พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และ
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน 
และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความ
ต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่าง
ยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, study 
on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His 
Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-
saving devices, approach to energy saving and technology for energy saving, 
the integration of renewable energy technologies and energy needs of the 
community focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3 (1-2-6) 
  Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การ
เพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development 
of creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process 
and writing an operation plan. Apply appropriate application of technology. 
Adding value and developing products creatively. Learning principles of 
creative management, intellectual property, and commercialization as well 
as developing creative thinking to solve problems that occur within the local 
community, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร      3 (1-2-6) 
    Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตส านึกในความ
ปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving 
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving 
behavior, Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 

องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือก
สารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า 
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ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก
พลวัตเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Essential elements of information and communication technology, the use 
of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively 
uses of information technology and modern communication as well as 
investigation of the law relating to the use of the computer and information 
technology,  ethics and the health of computer users, critical thinking skills 
to use technology and the creatively use of information technology 
including the practice in operating system program, data searching, word 
processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing the 
operating system program data query, word processing, spreadsheet and 
presentation, computer application to relate with the changes in dynamic 
world, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 

7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 
Thinking Skills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน 
และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language 
and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today’s global and making 
decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 
  Life and Health 

ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืน
ชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, 
food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food 
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption 
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and 
health risks, holistic health care with traditional medicine, national health 
security, methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, 
approaches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 
  วิชาบังคับ  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
2551101  ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) 
   Organization Theories and Organization Development 

ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
และการจัดการ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน 
และส่วนท้องถิ่น ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อองค์การและกระบวนการบริหารจัดการ 
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
Theories and concepts of organization and management, organization 
related to management, public private and local administrative 
organizational structure analysis and study, factors effecting organization and 
administrative process, organizational culture, organization development 
and management 
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2551401  วามรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ค              3(3-0-6) 
   Introduction to Political Science 

ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคม
อ่ืนๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์และหลักการเกี่ยวกับ
อ านาจ การใช้อ านาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง  
พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย รวมทั้งศึกษาถึงความรู้
เบื้องต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน  
To study the nature and means of political science, political science related 
to other social sciences, political science theories, principal of authorities, 
the exercise of power, state and individual, political institutions, social force, 
political process, and international communities 
 

2551402  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
   Theory fo Public Administration 

ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ขอบข่ายทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ นโยบายสาธารณะ องค์การภาครัฐ 
การคลังและงบประมาณ องค์การและการจัดการ จริยธรรมของนักบริหาร 
Terminology, development, concepts, scopes, theories of Public Administration, 
public administration related to other sciences, public policy, public organization, 
fiscal and budget, organization and management, Ethics for Administrator 
 

2551403  กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
   Fundamental Law for Public Administration  

ความหมาย ลักษณะและโครงสร้างของกฎหมายโดยทั่วไป ประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการ
ของกฎหมาย ทฤษฎีแนวคิดต่างๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์
ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการ ตีความ และหลักกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานภาครฐั 
ภาคความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและความสัมพันธ์ระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Terminology, characteristics, structure, classification, evolution, theories and 
concepts, legal system, sources of law, hierarchy, application, principle, 
interpretation, administrative laws, offense of government officer, laws related to 
Public Administration 
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2551404  กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
   Public Law for Public Administration 

(รายวิชาบังคับหลัง : 2551501  กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์) 
ก าหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือกับ
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง รวมถึงกฎหมายที่ออกโดยรัฐในฐานะรัฐคือผู้ปกครอง
ประชาชนในรัฐ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ทั้งด้านหน้าที่การงานและความรับผิดเกี่ยวกับการเงิน ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อ
กระท าการตามหน้าที่ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
Status and relation juridique between state and private or state agencies 
itself, constitutional law, administrative law, career and financial 
responsibilities, right of protection 

 
2551406  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(1-2-6) 
   English for Public Administration  

ค าศัพท์ พ้ืนฐานทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ด้ านองค์การและการจัดการ                       
ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการคลังและงบประมาณ   
ฝึกทักษะการอ่านและน าเสนอบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Vocabularies on public sector administration, organization and management, 
public policy, HRM, fiscal and budget, practice in reading skill and academic 
presentation 
 

2551407  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองไทย 3(3-0-6) 
   Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics 

ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศไทย โดยมุ่งปู
พ้ืนฐานความเข้าใจต่อระบบการเมืองการปกครองของไทยเป็นส าคัญ ศึกษาความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  ก า ร เ มื อ ง  ร ว ม ทั้ ง ค า นึ ง ถึ ง พ้ื น ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และระบบความคิดความเชื่อด้วยตลอดจนศึกษากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่มีต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการเมืองด้วย 
Structure and characteristics of Thai economy sociology and politics, focus 
on basic concepts of Thai politics and government, relationship between 
economy sociology and politics factors, consideration of history culture and 
thought and believe, Thai sociology transforming process and impact to 
political form and structure 
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2552102  การบริหารราชการแผ่นดิน               3(3-0-6) 
   Civil Service Administration                     

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติความเป็นมาของการ  บริหาร
ราชการแผ่นดิน โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนที่ใช้ในองค์กรภาครัฐ โดยครอบคลุมไปถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
มหาชน ที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
งานสารบรรณ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข แนวโน้มของการบริหาร
ราชการแผ่นดินในอนาคต 
Philosophy, concepts and theories of state administration, history of state 
administration, structure and hierarchy of public sector and public enterprises 
and public organization, state administrative act (Performing duties, Problem, 
implementation, approaches), state administration trend and outlook 

 

2552103  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล   3(1-2-6) 
   Management Information System in the Digital Age 

ความหมาย และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการบริหาร
องค์การ วิธีการวิเคราะห์ ประมวลและจัดการข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้ระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การ แนวโน้มของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐในยุครัฐบาลดิจิทัล  
Meaning and elements of MIS, MIS and Organizational Administration, 
analytical method, data processing and data manipulation, MIS 
development for organization, MIS trend for administration and public 
service in digital age 
 

2552301  การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
   Human Resource Management 

ปรัชญา แนวคิด หลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การบริหารค่าตอบแทน การ
พัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
Philosophy, concepts and principles of HRM including job analysis, 
manpower planning, recruitment, selection, orientation, compensation, 
Training and development, performance evaluation, workforce relations, 
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factors related to HRM (public and private sector and local administrative 
organization), HRM outlook   
 

2552501  เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
   Economics for Public Administration 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
และมหภาค แนวคิดทฤษฎีการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  บทบาทของ รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
General economics, economic system, economics theories and concepts, 
micro and macro economics, economic stability, economy development 
theories and concepts, Thai Government role in economy and policy 
formulation, current economy (problems and approaches) 
 

2553202  การบริหารการพัฒนา      3(3-0-6) 
   Development Administration 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารการพัฒนา 
ศึกษาข้อวิพากษ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด ทฤษฏี กระแสการบริหารการพัฒนาของ
กลุ่มกระแสหลัก กลุ่มกระแสวิพากษ์ และกลุ่มกระแสทางเลือก ศึกษาหลักการบริหารการ
พัฒนากับประชาธิปไตย ศึกษาแนวคิดและความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรเอกชนและ
ประชาสังคม ในกระบวนการวางแผนและพัฒนา และศึกษาแนวคิดการบริหารการพัฒนา
ภาคพลเมือง เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบในเชิงกระบวนทัศน์ใน
การบริการและการพัฒนาประเทศ 
Public administration related to public policy and development 
administration, comparative and critical thinking about concepts and 
theories on Development administrative (main stream, criticism, alternative), 
development and democracy, planning process and development in 
cooperative between public and private organization and civil society, civil 
development administration concepts for analysis and synthesis upheave 
paradigm formulation for public development and service 

 

2553203  นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย           3(2-2-5) 
   Public Policy and Policy Analysis 

แนวคิด ทฤษฏี และหลักการนโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบายสาธารณะ 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและ
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ประเมินผลนโยบาย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะของไทย 
Concepts theories and principles of public policy, public policy process 
(formulation, implementation, monitoring and evaluation), factors affecting 
public policy and case studies 

 

2553416  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 
   Introduction to Social Research Methodology 

ศึกษาประเภทและกระบวนการวิจัย  วิธีการหาความรู้และการออกแบบการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนดประเด็นปัญหา การ
ก าหนดตัวแปรการวิจัย การตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือวิจัย 
และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเบื้องต้น สถิติเชิงพรรณนา สถิติ
เชิงอนุมาน และการเขียนรายงานผลการวิจัย   
To study types of research, research process, methodology, research design 
in Social Science, quantitative and qualitative research, research  problem 
identification, research variables and hypothesis testing, research instrument 
construction, validity and reliability of the research instrument,  data 
collecting, data analysis (basic statistics, descriptive and inferential statistics), 
academic research writing 

 

2553502  การบริหารการคลังและงบประมาณ    3(1-2-6) 
   Fiscal Administration and Budget System  

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานคลังสาธารณะของไทย บทบาททางการคลัง
ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจ และการบริหารงานคลังว่าด้วย รายรับภาครัฐ  รายจ่าย
ภาครัฐ ภาษีอากร หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น การคลังรัฐวิสาหกิจ ระบบงบประมาณ
ภาครัฐแนวใหม่ การจัดชื้อจัดจ้างแนวใหม่ ระบบGFMIS และนโยบายการคลังและ
นโยบายการเงินเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
To study Thai fiscal concepts and theories, public finance affects the 
economy, fiscal administration including government revenues and public 
expenditure, tax, public dept, local finance, public enterprise finance, new 
budgeting system, new procurement, GFMIS, fiscal and finance policy for 
economy solution 
 

2554204  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ   3(2-2-5) 
   Project  Analysis and Project Management  
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ศึกษาแนวคิด หลักการพ้ืนฐานของโครงการ วงจรชีวิตโครงการ  กระบวนการวางแผน 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การควบคุม ติดตาม
ความก้าวหน้าและการประเมินผลโครงการ เทคนิคส าหรับการประเมินโครงการ และ
ผลกระทบของโครงการสาธารณะ   
To study basic principles of the project, project life cycle, planning 
processes, project feasibility study, project administrative processes, project 
progressive controlling and monitoring and project evaluation, project 
assessment techniques, and public project impact 
 

 วิชาเลือก 
      (1) แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
2552105  ปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐ    3(3-0-6) 
   Philosophy and Concept of Public Administration  

ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร การจัดแบ่งกลุ่ม
แนวคิดทางการบริหาร หลักการ และทฤษฎีในแต่ละกลุ่ม-แนวความคิด และศึกษาถึง
ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาการบริหารภาครัฐ รวมถึงองค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
ทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีองค์การและการบริหาร ตลอดจนปรัชญาการบริหารภาครัฐของ
ไทย การพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่ และพลวัตรของการบริหารสมัยใหม่ 
To study evolution of concepts of administrative, classification of 
administrative concepts, principle, and theories and thought, basic public 
administration philosophy, political theories, organization and management 
theories, Thai public administration philosophy, changing and development 
in 21st century, dynamic of modern administration 
 

2553108 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 3(3-0-6) 
ในการจัดบริการสาธารณะ     
Collaboration of Government, Private Sector and Civil Society in Public 
Services Provision        
ศึกษาโครงสร้าง ลักษณะและขอบข่ายองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แนวคิดและประเภทของการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมถึงรูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะ การด าเนินการบริการสาธารณะ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนแนวทางการวัดและ
การประเมินผลการให้บริการสาธารณะ 
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To study structure, characteristics and scope of public and private sector 
and civil society or non-public private sector, concepts and types of public 
service manipulation, public service manipulation forms, public service 
implementation by public private sector and civil society (Joint venture), 
measurement and evaluation of public service 
 

2552201  นวัตกรรมทางการบริหารองค์การสาธารณะ   3(2-2-5) 
   Innovation Public Organizational Management               

ศึกษาแนวคิด หลักการของนวัตกรรม การใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารภาครัฐ การสร้าง
องค์การแห่งนวัตกรรม ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดบริการสาธารณะ ทั้งนวัตกรรมการด าเนินงาน นวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ธุรกิจ เพื่อการพัฒนาสังคมหรือสร้างองค์ความรู้ ในการจัดบริการสาธารณะ 
To study concepts and principles of innovation, innovative application for 
public service administration, innovative organizational building for public 
service manipulation, implement innovation, productive innovation, and 
business innovation for social development or creating knowledge in 
public service manipulation    

 
2553106  การจัดการองค์การสมัยใหม่                  3(1-2-6) 
   Modern Organization Management 

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ การพัฒนาคุณภาพองค์การ รูปแบบ
องค์การสมัยใหม่ กระบวนการวางแผนและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เทคนิค
การจัดการสมัยใหม่รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในการเพ่ิมสมรรถนะทั้งในระดับ
องค์การและในระดับชาติ 
To study concepts and modern organization theories, organizational quality 
development, modern organizational forms, planning process and continuity 
improving organizational quality, techniques for modern organization, 
organizational culture study for organization capability in nation quality and 
international quality 
 

2552107 การบริหารธุรกิจกับการตลาดภาครัฐ    3(3-0-6) 
Business Administration and Governmental Marketing  
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจต่างๆ รวมถึงหลักการ
และกระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการสาธารณะ นโยบาย
เกี่ยวกับการผลิตและการให้บริการภาครัฐ  การก าหนดราคา การกระจายสินค้าและ
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บริการ  ยุทธศาสตร์และการวางแผนเพ่ือการบริการภาครัฐ      การปรับใช้แนวคิดและ
กลยุทธ์การตลาด เพ่ือการบริหารภาครัฐและการให้บริการประชาชน และบทบาท
การตลาดในระบบการบริหารภาครัฐ 
To study fundamental concepts about business, types of business, principle 
and process of marketing, consumer behavior or public service user, policy 
about production and public service, pricing, product and service 
distribution, strategy and plan for public service, marketing concepts and 
strategies application for public administration and public service, marketing 
in public administration system 
 

2553109 การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลก าไร    3(3-0-6) 
Non-profit Organization Management               
ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ และประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร รูปแบบวิธีการ
ด าเนินงาน การจัดการองค์การพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ การจัดหาทุน
และรายได้ขององค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ แนวโน้มรูปแบบและระบบ
การจัดองค์การไม่แสวงหาผลก าไรในอนาคต 
To study concepts, importance and types of non-profit organization, 
implement method forms, private development organization management 
(PDO), international organization, funding and income of organization, 
organizational social responsibility, trend of Non-profit organizational form 
and system    
 

2553110  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
   Good Governance and Ethic of Social Responsibility  

ความหมาย แนวคิดและความเป็นจริงเกี่ยวกับอภิบาล ซึ่งได้รับการรื้อฟ้ืนและเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง เพ่ือน ามาใช้วางกรอบความคิด อธิบาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับระบบนโยบายและระบบบริหารแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ศึกษาแนวความคิด และความเป็นมาของเรื่องธรรมาภิบาล ตลอดจน
ความพยายามที่จะขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการเพ่ือน าความคิดไปปฏิบัติ ศึกษา
แนวความคิดและความเป็นมาเรื่องจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อช่วยผลักดันให้แนวทางธรรมาภิบาลให้บรรลุผลเชิงรูปธรรม 

  Meanings, concepts and pastoral truths Which has been resurrected and 
widely published To be used to frame the mind, explain and propose 
solutions to phenomena related to new systems, policies and management 
which covers both the public and private sectors. Conceptual study and the 
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background of the matter of good governance as well as efforts to drive and 
define measures to implement ideas Studying the concepts and background 
of ethics in management. This covers both the public and private sectors to 
help push the governance approach to achieve tangible results. 

 
2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์                 3(1-2-6)          
   Strategic Planning and Management  

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือ
ทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกขององค์การ การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การน า  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน 
To study strategic principles, strategic concepts, strategic planning and 
strategic management, techniques and instruments for strategic 
management, vision and mission identification, environment context 
analysis, strategic dilemma, relevant strategy identification, strategic 
implementation, strategic evaluation, case study in public and private and 
local sectors 

 

2554110  การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง   3(1-2-6) 
   Risk and Crisis Management  

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการวิกฤตและการจัดการความเสี่ยงในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการ วิกฤตความเสี่ยงระดับนโยบายและการปฏิบัติ แนวทาง
และกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤตและการจัดการความเสี่ยง กระบวนการวางแผนและ
การจัดการกับวิกฤตการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งที่เกิดขึ้นจริงใน
ประเทศและต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตและความเสี่ยง 
To study concepts and process of risk and crisis management in public and 
private sector, risk and crisis management models in policy level and 
performing, risk and crisis management strategies and approaches, planning 
process and management to crisis, situation analysis and case study in 
Thailand and others, protection and solution of Risk and Crisis problem 
 

2554302  การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง    3(1-2-6) 
   Conflict management and negotiation 
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ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรองความขัดแย้งและการแก้ปัญหา 
กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ  การวางกลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรองให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย 
To study concepts and problem analysis methods regarding negotiation problems 
and solution, processes and techniques in negotiation, decision, strategies for 
effective and efficiency negotiation for dispute resolution without litigation 
 

2554420  สัมมนาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน    1(0-3-6)            
   Seminar in Public Administration and Private Sector  

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานองค์การภาครัฐและเอกชน  
ความท้าทายขององค์การใน ศตวรรษที่ 21  การจัดการความหลากหลายภายในองค์การ  
การสื่อสารภายในองค์การ  การเมืองภายในองค์การ การพัฒนาองค์การสู่ความทันสมัย  
ภาวะผู้น า และจริยธรรมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน
ภาครัฐ  การสร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
Deliberation in public and private administration problems, 2 1 st century   
challenges, diversity management in organization, organizational  
communication, politics in organization, modern organization, leadership and 
ethics, governance for public administration, innovation and Knowledge 
management for organization capability development 
 

2562502  กฎหมายอาญา 1  : ภาคทั่วไป     3(3-0-6) 
   Criminal Law 1 : General  Principles  

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1  ตั้งแต่มาตรา  
11-106 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398 
To study general principles of criminal law by book I General Provision 
(section 11-section 106) and book III petty offences (section 367 – section 
398) 
 

2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
Criminal Procedure  
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความในศาล
ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
To study about general provision, procedure of the courts of the 1st 
instance, appeal and dika appeal by criminal procedure code 
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  วิชาเลือก 
  (2) แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
2552405  กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
   Law for Local Government 

ศึกษาและท าความเข้าใจถึงหลักกฎหมายที่ต้องใช้ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม อันได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายปกครองและค าสั่งทาง
ปกครอง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ตลอดจนกฎหมายที่ใช้ส าหรับจัดตั้งและบริหารองค์กรในท้องถิ่นของตน ทั้งในรูปแบบ
ทั่วไปและรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติที่
ออกโดยสภาท้องถิ่น 
To study and understand on principle of law about Local Administrative 
Organization, Constitutional law, state Administration Act including local 
administrative ordinances, administrative law and order, act on the 
maintenance of the cleanliness and orderliness, act on administrative and 
establishing administrative organization in local area (General and special or 
other local administrative organization), Local ordinances      

 
2552410  แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Concepts and Theories of Local Administration   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ วิวัฒนาการ ของการ
บริหารท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหารส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค รูปแบบและการบริหารท้องถิ่นในต่างประเทศ  
To study concepts and theories of Local Administration and 
decentralization, evolution of Local Administration, relationship between 
Local Administration, state administration and regional administration, form 
and administration in other countries 
 

2553205  นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคมของท้องถิ่น 3(2-2-5) 
Public Policy and Social Welfare for Local community 
ศึกษาหลักการและแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ้ืนฐานการจัดบริการสาธารณะ
และสวัสดิการสังคมโดยท้องถิ่นและชุมชน การออกแบบและก าหนดนโยบายที่เหมาะสม
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ส าหรับท้องถิ่น การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การประเมินผล
นโยบาย  ผลกระทบของนโยบายต่อมิติด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น  
To study principles and concepts of decentralization, basic of public service 
manipulation and social welfare by local units and community, relevant 
policy identification and designation for local area, policy implementation 
to participatory practical, policy evaluation emphasizing policy impact to 
various aspects such economy societal politics 
 

2553412  การบริหารจัดการท้องถิ่น      3(1-2-6) 
   Local Management and Administration 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศที่ระบบ
การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติในท้องถิ่น  
Concepts about modern local management and administration, concepts 
about traditional local administration, concepts about modern local 
management and administration in developed local management and 
administration countries, governance management and administration, risk 
and crisis management in local area 
 

2553413  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
   Comparative Local Government   

ศึกษาความคิดการปกครองภายใต้บริบททางการเมืองและการบริหารขององค์การ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศอ่ืนๆรวมทั้งศึกษา
เปรียบเทียบโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่  บทบาท พฤติกรรม ปัญหาและปฏิรูปของการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศต่างๆ   
To study government thought under the administrative and politics of US, 
France, Japan, and others Local Administrative Organizations, Comparative 
in structures, authorities, functions, roles, behaviors, problems and other 
local administrative reformation in other countries 
 

2553414  การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น     3(1-2-6) 
   Management of  Local  Community Enterprises 

 ความหมาย แนวความคิด ลักษณะประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการ การผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ การ
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พัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหา
และข้อเสนอแนะ 
Definition, concepts, characteristics, types, methods, processes, forms and 
development of community enterprise, marketing management, production 
management, marketing extension, strategy for strengthening community 
enterprises, factors affecting success of community enterprises, problems and 
recommendation 
 

2553415  การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบย่ังยืน   3(1-2-6) 
  Sustainable Communities Socio-Economic Development 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ความหมายและความส าคัญ ของเศรษฐกิจ
ชุมชน การพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้โดยบูรณาการ ทุนทาง
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน    
To study Sustainable local communities development, meaning, and 
importance of local community economy, learning society development, 
creating knowledge by integration, social capital, local wisdom with 
international wisdom for sustainable economy socio-community local 
development, community enterprises 
 

2553417  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์                 3(1-2-6)          
   Strategic Planning and Management  

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือ
ทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกขององค์การ การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การน า  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน 
To study strategic principles, strategic concepts, strategic planning and 
strategic management, techniques and instruments for strategic 
management, vision and mission identification, environment context 
analysis, strategic dilemma, relevant strategy identification, strategic 
implementation, strategic evaluation, case study in public and private and 
local sectors 
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2553503  การบริหารการคลังท้องถิ่น     3(1-2-6) 
   Local Public Finance Administration 

แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการกระจายอ านาจทางการคลัง เหตุผลและความส าคัญของการ
บริหารการคลังท้องถิ่น  การบริหารรายได้  การบริหารรายจ่ายและงบประมาณของ
ท้องถิ่นแนวใหม่ การบริหารเงินอุดหนุน ระบบพัสดุและการบัญชีท้องถิ่นแนวใหม่ และ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขทางการคลังของท้องถิ่น กรณีศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Concepts and theories of fiscal decentralization, rationales and importance 
of Local Public Finance Administration, local revenues management, local 
expenditure management, new local budgeting system, subsidiary 
management, asset system and new local accountancy,  Local Public 
Finance Administration problems and solutions, case study on Local Public 
Finance Administration 

 
2554419  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ          3(1-2-6) 
   Strategic Planning for Integrated Spatial Development   

แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด 
นโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์ 
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ และการพัฒนา
ท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ 
Concepts and theories of ideal local urban and rural area development and 
concepts of policy and plan of area development, study and analysis of 
local ecology landscape system, strategic process and techniques for local 
area development planning, livable community and integration on local 
development 
 

2554421  สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น     1(0-3-6)            
   Seminar in Local Administration 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ ทางด้านคน 
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ การบริหาร สภาพแวดล้อม ชุมชน นโยบายและการวางแผน รวมถึง      
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ระดับท้องถิ่น โดยเลือกประเด็นศึกษาเฉพาะเรื่องหรือ
ศึกษาเชิงบูรณาการและให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงการ ปกครองท้องถิ่น   
Deliberation in various aspects of local problems and obstacles consisting of 
manpower, money, material, tools, management, environment, community 
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policy and planning, governance of public administration in local level by 
selecting point or integrate point, advise on local administrative improvement 
 

2562502  กฎหมายอาญา 1   : ภาคทั่วไป     3(3-0-6) 
   Criminal Law 1 : General  Principles 

ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1  ตั้งแต่มาตร 
11-106 และภาค 3  ลหุโทษมาตรา 367 –398 
To study general principles of criminal law by book I General Provision 
(section 11-section 106) and book III petty offences (section 367 – section 
398) 

 
2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
   Criminal  Procedure  

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความในศาล
ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
To study about general provision, procedure of the courts of the 1 st 
instance, appeal and dika appeal by criminal procedure code 

 
         2)  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
2553801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     1(90) 
  Preparation for Field Experience  

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมี
ส่วนในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
To Provide prepared student a variety of activities on apprenticeship in 
perceiving, personality, career path, knowledge skill attitude motivation 
characteristic improving for relevant discipline, observation and participation 
in public administration apprenticeship 

 
2553803 การเตรียมสหกิจศึกษา                1(90) 
  Preparation for Cooperative Study  

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
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อาชีพ  และการพัฒนาตนเองของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึก
ปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 

  Arrange activities to prepare learners before working in government agencies, 
state enterprises or other government agencies. In recognition of the nature 
and career opportunities and self-development of students who are learners 
to have knowledge, skills, attitudes, motivation and qualifications suitable 
for their profession and study, observe and participate in practicing public 
administration in real situations. 

 
2554802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(540) 
  Field Experience    

(รายวิชาบังคับหลัง :  2553801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และต้องเป็น
นักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน)  
วิชานี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร  และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการท างานที่แท้จริง โดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก าหนด
ไว้ ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับบุคคล
อ่ืนๆ (ปฏิบัติงาน 540 ชั่วโมง) 
This subject focuses on understanding administration and field experience 
applicable to career path by apprenticeship in public sector, state 
enterprises or other public units under the monitoring and controlling of 
advisor, skill training and gain experience in working with others. (540 hours) 

 
2554804  สหกิจศึกษา  6(600) 
 Cooperative Study    

(รายวิชาบังคับหลัง :  2553802  การเตรียมสหกิจศึกษา และต้องเป็นนักศึกษาปีที่ 3 
ขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน)  

 การปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  การสัมมนา
ประสบการณ์สังเกตการณ์การบริหารงานและการน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ การ
บริหารงานการปกครองท้องถิ่น (ปฏิบัติงาน 600 ชั่วโมง) 
Performing work in government agencies, state enterprises or other state 
agencies a seminar on administration observation experience and 
presentation of local government management concepts and strategies. 
(600 hours of practice) 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 

 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2564 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภ า ษ า ไ ท ย  
:                
       

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   - แขนงบริหารรัฐกิจ 
   - แขนงการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  
:     
 
 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   - แขนงวิชาบริหารงานภาครัฐและภาคอกชน 
   - แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน 

ปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาและรายละเอียด
เกี่ยวกับกลุ่มวิชา เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เ รื่ อง  แนวทางการบริหาร เ กณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 

ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor  of  Public  Administration     
                Program in Public  Administration 

ชื่อปริญญา 
    ชื่อเต็ม  (ไทย)    :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
    ชื่อย่อ  (ไทย)     :  รป.บ. 
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor  of  Public  Administration   
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.P.A.  

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor  of  Public  Administration     
                     Program in Public  Administration 
ชื่อปริญญา 
    ชื่อเต็ม (ไทย)   : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
    ชื่อย่อ (ไทย)    : รป.บ. 
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Bachelor  of  Public Administration   
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)     : B.P.A. 



  

122 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2564 เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า 

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 
     - วิชาบังคับ 
     - วิชาเลือก 
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 

 
130 
30 
12 
3 
3 

12 
 
94 
87 
57 
30 
7 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า 

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 
     - วิชาบังคับ 
     - วิชาเลือก 
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 

 
122 
30 
12 
3 
3 

12 
 

86 
79 
51 
28 
7 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 

 
ปรับจ านวนหน่วยกิตเหลือ 122 หน่วยกิตจากเดิม 130 
หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า         94    หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                      87     หน่วยกิต 
            - วิชาบังคับ                    57     หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า          86     หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                     79      หน่วยกิต 
            - วิชาบังคับ                    51      หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(อ-ป-ท) รหัสวิชา ชื่อวิชา น )ท-ป-อ(   
2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์              3(3-0-6) 2551401 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) ปรับรหสัวิชาโดยอิงตาม

เกณฑ์ มคอ.1 และมีการปรับ
ช่ือรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2551201 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 2551402 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2551202 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) 2551101 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
2551501 กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 2551403 กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2551502 กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์                        3(3-0-6) 2551404 กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2552101 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6)    
2552203 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 2552301 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
2552301 การบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 2552102 การบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 
2552303 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร                     3(3-0-6) 2552103 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐในยุคดิจิทลั 3(1-2-6) 
2552401 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น                       3(3-0-6) 2552501 เศรษฐศาสตรส์ าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2552901 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์           3(3-0-6) 2551406 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(1-2-6) 
2553101 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 2553203 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย  3(2-2-5) 
2553106 สถิติและเครื่องมือส าหรับการวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร ์    
3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา  

2553203 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 2553202 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา 
2553307 ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบรหิาร                3(2-2-5)  -  ตัดรายวิชาดังกล่าว 
2553401 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ 3(3-0-6) 2553502 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(1-2-6) ปรับรหสัวิชาโดยอิงตาม

เกณฑ์ มคอ.1 และมีการปรับ
ช่ือรายวิชาและค าอธิบาย

2554301 การวิเคราะห์โครงการและการบรหิารโครงการ 3(3-0-6) 2554204 การวิเคราะห์โครงการและการบรหิารโครงการ 3(2-2-5) 
2554901 ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้นทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 2553416 ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้นทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
รายวิชาเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                      3(2-2-5)  -  ปรับเป็นรายวิชาเลือกของ
แขนง  

 2553110 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

3(3-0-6) ปรับจากวิชาเลือกมาเป็นวิชา
บังคับ 

2551407 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย  

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพการเปลีย่นแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

     วิชาเลือก    27 หน่วยกิต    2  กลุ่มวิชาเลือกจาก 
1. แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน  
เลือกจากวิชาต่อไปนี้ 

     วิชาเลือก    28  หน่วยกิต    2  กลุ่มวิชาเลือกจาก 
1. แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน  
เลือกจากวิชาต่อไปนี้ 

ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 
27 เป็น 28 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)  
2552201 การจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 2552105 ปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) ป รั บ ช่ื อ ร า ย วิ ช า แ ล ะ

ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย  
 
 
 

2552204 การจัดการภาวะวิกฤตและการบรหิารความเสีย่ง       3(3-0-6) 2554110 การจัดการภาวะวิกฤตและการบรหิารความเสี่ยง 3(1-2-6) ปรับรหสัวิชาโดยอิงตาม
เกณฑ์ มคอ.1 และมีการปรับ2552205 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง          3(3-0-6) 2554302 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง 3(1-2-6) 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2552206 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ

จัดบริการสาธารณะ       
3(3-0-6) 2553108 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ 
3(3-0-6) ช่ือรายวิชาและค าอธิบาย

รายวิชาเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2552302 การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนกิจการงานภาครัฐสู่
กิจการภาคเอกชน                                                     

3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา  

2553110 นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคม       3(2-2-5)  -  ปรับเป็นรายวิชาเลือกของ
แขนงการบริหารงานท้องถิ่น 

2553204 การจัดองค์การสมัยใหม ่                              3(3-0-6) 2553106 การจัดการองค์การสมัยใหม ่              3(1-2-6) ปรับรหสัวิชาโดยอิงตาม
เกณฑ์ มคอ.1 และมีการปรับ
ช่ือรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

2553308 ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การภาครัฐ 

3(3-0-6) - - - ปรับไปเป็นวิชาบังคับ 

2553311 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 2553417 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(1-2-6) ปรับเนื้อหารายวิชาและ
จ านวนช่ัวโมงในการเรียน 

2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 2562502 กฎหมายอาญา 1  : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
 -  2552201 นวัตกรรมทางการบริหารองค์การสาธารณะ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เหมาะสม

กับสภาพการเปลีย่นแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 -  2552107 การบริหารธุรกิจกับการตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 -  2553109 การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 
 -  2554420 สัมมนาการบรหิารงานภาครัฐและเอกชน 1(0-3-6) ปรับมาจากรายวิชาบังคับ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
 

     วิชาเลือก    27 หน่วยกิต    2  กลุ่มวิชาเลือกจาก 
1. เอกสาขาการบริหารงานท้องถิ่น  
เลือกจากวิชาต่อไปนี้ 

     วิชาเลือก    28  หน่วยกิต    2  กลุ่มวิชาเลือกจาก 
1. แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
เลือกจากวิชาต่อไปนี้ 

ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 
27 เป็น 28 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)  
2551105 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 2552410 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 
ป รั บ ช่ื อ ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
หลักสูตรมีความทันสมัย 

2552102 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย                                                                     

3(3-0-6)    ปรับไปเป็นรายวิชาบังคับ 

2552103  การเมืองภาคประชาชน 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
2552105 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น    3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
2552501 กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 2552405 กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) ปรับรหั สวิ ชา โดยอิ งต าม

เกณฑ์ มคอ.1 และมีการปรับ
ช่ือรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

2553103 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 2553413 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
2553303   การจัดการวิสาหกจิชุมชน            3(3-0-6) 2553414 การจัดการวิสาหกจิชุมชนท้องถิ่น  3(1-2-6)            
2553402 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น                   3(3-0-6) 2553503 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(1-2-6) 
2553308 การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                     3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
2554301   กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ                                                                          3(3-0-6) 2554419 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทอ้งถิ่นเชิงบูรณา

การ 
3(1-2-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป                       3(3-0-6) 2562502 กฎหมายอาญา 1   : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
 2553205 นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคม

ของท้องถิ่น 
 

3(2-2-5)            ย้ายมาจากรายวิชาใน
วิชาการบริหารงานภาครัฐ
และภาคเอกชน  
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2553412 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เหมาะสม

กับสภาพการเปลีย่นแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2553415 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน 3(1-2-6) 
2553417 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(1-2-6) 
2554421 สัมมนาการบรหิารงานท้องถิ่น 1(0-3-6) ปรับมาจากรายวิชาบังคับ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
- วิชาบังคับ 
2551102    ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
Introduction to Political Science 
     ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับ
ศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆทาง
รัฐศาสตร์และหลักการเกี่ยวกับอ านาจ การใช้อ านาจ  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง  พลังทางการเมือง กระบวนการเมือง
และประชาคมนานาชาติด้วย 

 

4012551    ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์           3(3-0-6) 
Introduction to Political Science 
     ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์
กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎี
ต่างๆ ทางรัฐศาสตร์และหลักการเกี่ยวกับอ านาจ  การใช้อ านาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง  พลัง
ทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย รวมทั้ง
ศึกษาถึงความรู้ เบื้องต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา โดยมี
ความสอดคล้องสถานการณ์ยุคปัจจุบัน 

 

2551201   แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
Concept and Theory of Public Administration 
     ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดล้อมการเมืองและการบริหาร
กระบวนการการบริหารนโยบายสาธารณะ  ประเภทองค์การภาครัฐและ
บุคลากร การคลังและงบประมาณ และพันธะความรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการ และจริยธรรมของนักบริหาร 

2551402   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
Theory of   Public Administration 
     ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ขอบข่ายทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ นโยบายสาธารณะ องค์การภาครัฐ การคลังและ
งบประมาณ องค์การและการจัดการ จริยธรรมของนักบริหาร 

 

ปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
มีความครอบคลุม 

 

2551202   ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 
Organization Theories and Organization Development 
           ทฤษฎีและแนวความคดิที่เกี่ยวกับองค์การและการจดัการ ศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงสร้างองค์การ ปัจจยัแวดล้อมท่ีมผีลต่อองค์การและกระบวนการ
บริหารจดัการ ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาองค์การและ
การจัดการ 

2551101   ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 
Organization Theories and Organization 

Development 
ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและการจัดการ ศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างองค์การ ท้ังองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น 

ปรับค าอธิบายรายวิชาทฤษฎีองค์การและ
การพัฒนาองค์การ เพื่อให้เกิดความทันสมัย 
ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา อีกท้ังเพื่อให้
สอดคล้องกับศาสตร์ในการบรหิารจัดการใน
ยุคปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
 ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อองค์การและกระบวนการบริหารจัดการ

ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
2551501   กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
Fundamental  Law  for Public  Administration 
         ความหมาย ลักษณะ และโครงสร้างของกฎหมายโดยทั่วไปประเภท
ของ กฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทางกฎหมาย 
ระบบกฎหมายต่างๆ ท่ีมาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย 
หลักการ ตีความ ตลอดจนหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น และความสัมพันธ์
ระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

2551403   กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
Fundamental  Law  for Public  Administration 
        ความหมาย ลักษณะและโครงสร้างของกฎหมายโดยทั่วไป 
ประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีแนวคิดตา่งๆ 
ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมายศักดิ์ของกฎหมาย 
การใช้กฎหมาย หลักการ ตคีวาม และหลักกฎหมายที่ใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐ ภาคความผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐและความสัมพันธ์
ระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร ์

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา โดยมี
ความสอดคล้องสถานการณ์ยุคปัจจุบัน 
 

2551502   กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
Public  Law  for  Public  Administration 
(เรียนรายวิชาบังคับหลัง : 2551501  กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์) 
      ศึกษาประวัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ . 
2550 แนวคิดพื้นฐานการปกครองท้องถิ่นการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมท้องถิ่นโดย
ส่วนกลาง หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ  
ค าสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง  การควบคุมอ านาจรัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารการปกครองท้องถิ่น 

2551404   กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
Public  Law  for  Public  Administration 
(เรียนรายวิชาบังคับหลัง : 2551501  กฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์) 
     ก าหนดสถานะและนติิสมัพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับ
เอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง รวมถึงกฎหมายที่ออกโดย
รัฐในฐานะรัฐคือผู้ปกครองประชาชนในรัฐ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนญู 
กฎหมายปกครอง ความผดิของเจา้หน้าท่ีรัฐ ท้ังด้านหน้าที่การงานและ
ความรับผิดเกี่ยวกับการเงิน ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐเมื่อกระท า
การตามหน้าท่ีย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายมหาชน
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา อีกท้ัง
เพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ในการบริหาร
จัดการในยุคปัจจุบัน 
 

0125521    การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
Thai Local Politics and Government 
     การจัดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการของฝ่ายนิติ
บัญญัติ  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 

 ยกเลิกรายวิชา แล้วน าเนื้อหาไปสอดแทรก
กับรายวิชาอื่นๆ ในหมวดท้องถิ่น 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการเมือง
การปกครองท้องถิ่นไทย 
2552203    การบริหารทรัพยากรมนุษย ์        3(3-0-6) 
Human Resource Management 
          ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่
การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
และการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้ม และ
ทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

2552301    การบริหารทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 
Human Resource Management 
          ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก 
การปฐมนิเทศ การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาและการฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทิศทางของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้เกิดความทันสมัย ตรงตาม
เนื้อหาและช่ือวิชา อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการในยุคปัจจบุนั 

 25521407 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย     3(3-0-6) 
Economic and Social Ecology of Thai Government and 
Politics 
          ศึกษาลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองของประเทศไทย โดยมุ่งปูพ้ืนฐานความเข้าใจต่อระบบ
การเมืองการปกครองของไทยเป็นส าคัญ ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งค านึงถึงพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร ์ วัฒนธรรม  และระบบความคดิความเช่ือด้วยตลอดจน
ศึกษากระบวนการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึง

เดิมเป็นวิชาเลือก โดยปรับรายชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เนื้อหารายวิชามี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน และน ารายวิชามาก าหนดในกลุ่ม
วิชาบังคับ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
ปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท่ีมีต่อรูปแบบ
และโครงสร้างทางการเมืองด้วย 

2553101       นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย      3(3-0-6) 
                   Public Policy and Policy Analysis 
            แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการนโยบายสาธาร กระบวนการก าหนด
นโยบาย แนวทางการวิเคราะห์นโยบาย และปจัจัยตา่งๆ ที่มีผลต่อการก าหนด
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
 

2553203   นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย  3(2-2-5) 
                   Public Policy and Policy Analysis 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลักการนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการของนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย 
การน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลนโยบาย 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ กรณศีึกษาการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะของไทย 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เกิดความ
กระชับ และครอบคลมุในเนื้อหาวชิา และ
ทันสมัยต่อสภาวการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
 

2552303     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร     3(3-0-6) 
                 Management   Information System 
          วิธีการประมวลและจัดการข้อมูลพื้นฐาน และระบบสารสนเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมลูและ
ความต้องการข้อมลู การออกแบบพัฒนา และการประเมินต้นทุนของระบบ
ข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรมการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
โทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ 

2552103   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล    
3(1-2-6) 
          Management   Information System   
          ศึกษาความหมาย และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศกับการบริหารองค์การ วิธีการวิเคราะห์ ประมวลและ
จัดการขอ้มลูพื้นฐานโดยใช้ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองค์การ แนวโน้มของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐในยุครัฐบาลดิจิทัล 

ปรับรายชื่อรายวิชาเพื่อให้เกิดความกระชับ 
และครอบคลุมในเนื้อหาวิชา และทันสมัยต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

2552401    เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น          3(3-0-6) 
                Introduction to Political Economic 
          พัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่าง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง มโนทัศน์ที่ส าคัญทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง ส านักศึกษาของเศรษฐศาสตร์การเมือง องค์ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมไทย 
 

2552501    เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
                 Economics for Public Administration 
           ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ 
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค แนวคิดทฤษฎีการ
รักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  บทบาทของ รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการก าหนด
นโยบาย ทางเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ปรับรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
ออก  และน ารายวิชา เศรษฐศาสตร์ส าหรับ
รั ฐประศาสนศาสตร์  เพื่ อ ให้ เกิดความ
ครอบคลุมในเนื้อหาของหลักสูตร และ
ทันสมัยต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2553203   การบริหารการพัฒนา                     3(3-0-6) 
               Development  Administration 
         ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการพัฒนา ศึกษาข้อวิพากษ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด ทฤษฎี 
กระแสการบริหารการพัฒนาของกลุ่มกระแสหลัก กลุ่มกระแสวิพากษ์ และ
กลุ่มกระแสทางเลือก ศึกษาหลักการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย ( 
Development Administration and Democracy ) ศึกษาแนวคิดและความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรเอกชนและประชาสังคม ในกระบวนการวางแผนและ
พัฒนา และศึกษาแนวคิดการบริหารการพัฒนาภาคพลเมือง เพื่อน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบในเชิงกระบวนทัศน์ในการบริหาร
และการพัฒนาประเทศ 

2553202     การบริหารการพัฒนา    3(3-0-6) 
                 Development Administration 
          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะ การบริหารการพัฒนา ศึกษาข้อวิพากษ์เชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างแนวคิด ทฤษฏี กระแสการบริหารการพัฒนาของกลุ่มกระแส
หลัก กลุ่มกระแสวิพากษ์ และกลุ่มกระแสทางเลือก ศึกษาหลักการ
บริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย ศึกษาแนวคิดและความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรเอกชนและประชาสังคม ในกระบวนการวางแผน
และพัฒนา และศึกษาแนวคิดการบริหารการพัฒนาภาคพลเมือง เพื่อ
น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบในเชิงกระบวนทัศน์
ในการบริการและการพัฒนาประเทศ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เกิดความ
กระชับ และครอบคลมุในเนื้อหาวิชา และ
ทันสมัยต่อสภาวการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
 

2553401  การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ  3(3-0-6) 
              Fiscal Administration and Budget Government     
          การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบรหิารงานคลังสาธารณะ บทบาท
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและการบริหารงานคลังว่าด้วย รายได้ รายจ่าย ภาษี
อากร หนี้สาธารณะ แนวคิดของการน านโยบายการคลังไปใช้ในการบริหาร 
และแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

2553502    การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(1-2-6) 
                Fiscal Administration and Budget system 
            การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานคลังสาธารณะ 
ของไทย บทบาททางการคลังของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจ และการ
บริหารงานคลังว่าด้วย รายรับภาครัฐ  รายจ่ายภาครัฐ ภาษีอากร หนี้
สาธารณะ การคลังท้องถิ่น การคลังรัฐวิสาหกจิ ระบบงบประมาณ
ภาครัฐแนวใหม่ การจัดชื้อจัดจา้งแนวใหม่ ระบบGFMIS และนโยบาย
การคลังและนโยบายการเงินเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

ปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชาการบริหาร
การคลังและงบประมาณสาธารณะเพื่อให้
เกิดความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือ
วิชา อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ในการ
บริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในรายวชิาต่อไป 
 

2554301   การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
               Project  Analysis and Project Management 
          ศึกษา หลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะหโ์ครงการ 
โดยการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ อาทิ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ และ

2554204  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
               Project  Analysis and Project Management 
           ศึกษาแนวคิด หลักการพื้นฐานของโครงการ วงจรชีวิต
โครงการ  กระบวนการวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา อีกท้ัง
เพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ในการบริหาร



  

133 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
สัมฤทธิผล เป็นต้น และเชิงคุณภาพ อาทิ ด้านสังคม การเมือง การบริหาร 
และสภาพแวดล้อม เป็นต้น รวมทัง้ ศึกษาการบริหารโครงการการพฒันา โดย
เน้นแนวทางในการบริหารโครงการทั้งในระดับมหภาคและจลุภาค การบูรณา
การโครงการ เทคนิค และเครื่องมือท่ีใช้ในการควบคุมและตดิตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ 

กระบวนการบริหารโครงการ การควบคุม ติดตามความก้าวหน้าและ
การประเมินผลโครงการ เทคนคิส าหรับการประเมินโครงการ และ
ผลกระทบของโครงการสาธารณะ 
 

จัดการในยุคปัจจุบันท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

2553106     สถิติและเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                      
3(2-2-5)   
                Statistic for Public Administration Research 
           ความหมายของสถิติวิธีการทางสถิติ การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เบื้องต้น สถิติเชิงพรรณนา  สถติิเชิงอนุมาน การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่องมือ การทดสอบ สมมติฐานกับงานวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปร และการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของตัวแปร โดยเน้นไปทางการวิเคราะห์ข้อมลูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

- ยกเลิก  โดยสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้นทางสังคมศาสตร ์
 

2554901   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
               Public Administration Research Methodology 
           ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การ
ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดและสมมตฐิานการ
วิจัย การวัดและการสรา้งมาตรวดั การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวมรวมข้อมลู การเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงาน
การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 

2553416   ระเบียบวธิีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์  
3(2-2-5) 
               Introduction to Social Research Methodology 
          ศึกษาประเภทและกระบวนการวิจัย  วิธีการหาความรู้และการ
ออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดตัวแปรการวิจัย การ
ตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือวิจัย และการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล
และการวเิคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ
เบื้องต้น สถิติเชิงพรรณนา สถติิเชิงอนุมาน และการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุม
รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
 

2554902    สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
                Seminar in Public  Administration 
          ศึกษารายกรณีทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและ
การพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น น าข้อค้นพบมาปฏิบัติการสมัมนา  ท้ังนี้อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 

 ปรับจ านวนหน่วยกิตและไปก าหนดใน
รายวิชาตามแขนงวิชา เพื่อให้ลึกซึ้งในแขนง
วิชา 
 

2552901     ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
                English for Public Administration 
           ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น ฝึกทักษะ
การพูด การฟัง และการเขียนในสถานการณต์่างๆที่ยากขึ้น ฝึกอ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองและท้องถิ่น 

2551406 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(1-2-6) 
               English for Public Administration 
          ศึกษาค าศัพท์พื้นฐานทางด้านการบริหารงานภาครัฐด้าน
องค์การและการจัดการ  ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการคลังและงบประมาณ  ฝึกทักษะการอ่านและ
น าเสนอบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุม
รายวิชา 
 

2553307   ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหาร   3(2-2-5) 
              Leadership and Ethics  for  Administration 

          ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า ได้แก่ 
คุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ีของผู้น า ความรับผิดชอบของผู้น า การพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้น าและการท างานเป็นทีม รวมทั้งการเป็นผู้น าในยุค
โลกาภิวัฒน์ ความเข้าใจบทบาทของผู้น ากับแนวคิดประชาธิปไตย นอกจากนี้
ศึกษาเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการบริหารและด าเนินการโดยเฉพาะการ
บริหารงานขององค์การในภาครัฐ การเป็นผู้น าทีที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ และความรับผิดขอบท่ีตรวจสอบได้ ทางการ
บริหารและต่อพลเมือง 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2552301     การบริหารราชการแผ่นดิน              3(3-0-6) 
                 Thai Public Administration  System 
         ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด ระบบราชการวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ทั้งองค์การภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการภาครฐั 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข การปฏิรูประบบราชการ แนวโน้มของ
การบริหารราชการไทยในอนาคต 
 

2552102 การบริหารราชการแผ่นดิน   3(3-0-6) 
              Civil Service Administration 
         ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติ
ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดิน โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้ในองค์กร
ภาครัฐ โดยครอบคลุมไปถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ที่รัฐเข้าไปมสีว่น
ร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
งานสารบรรณ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข แนวโน้มของ
การบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต  

ปรับช่ือภาษาอังกฤษและค าอธบิายรายวิชา  
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหายิ่งขึ้น 
 

 2553110  ธรรมาภบิาลและจรยิธรรมกับความรับผดิชอบต่อสังคม          
3(3-0-6) 
 Good Governance and Ethic of Social Responsibility  
           ความหมาย แนวคิดและความเปน็จริงเกีย่วกับอภิบาล ซึ่งไดร้ับการ
รื้อฟื้นและเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง เพื่อน ามาใช้วางกรอบความคิด อธิบาย 
และเสนอแนวทางแกไ้ขปรากฏการณ์เกีย่วกับระบบนโยบายและระบบ
บริหารแบบใหม่ ซึ่งครอบคลมุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาแนวความคิด 
และความเปน็มาของเรือ่งธรรมาภิบาล ตลอดจนความพยายามที่จะ
ขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการเพื่อน าความคดิไปปฏิบตัิ ศึกษา
แนวความคดิและความเป็นมาเรื่องจริยธรรมในการบรหิาร ซึ่งครอบคลมุทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยผลักดันให้แนวทางธรรมาภิบาลให้บรรลผุล
เชิงรูปธรรม 
 
 

เดิมเป็นวชิาเลือก เพื่อให้หลักสตูรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบันจึงปรับมาเป็นกลุม่วิชาบังคับ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2553801     การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1(90) 
                  Preparation for Field Experience  
                  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู ้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 

2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   1(90) 
 Preparation for Field Experience  
                  จัดให้มีกิจกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมของผูเ้รยีนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการรับรู ้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตวัผูเ้รยีนใหม้ีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกบัวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมสี่วนในการฝึก
ปฏิบัติงานดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณจ์ริง 
 

 

2554802     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             6(540) 
                  Field Experience  
            (รายวิชาบังคับหลัง :  2553801  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และต้องเป็นนกัศึกษาปทีี่ 3 ขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติโดยอาจารย์
ผู้สอน)  

วิชานี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหาร และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการท างานที่แท้จริง โดย
ให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะและ
สร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ (ปฏิบัติงาน 540 ช่ัวโมง) 

2554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         6(540) 
               Field Experience    
          ( ร า ย วิ ช าบั ง คั บหลั ง  :  2553801  ก า ร เ ต รี ยม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และต้องเป็นนักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือได้รับ
อนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน) 
                 วิชานี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหาร และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการท างานท่ี
แท้จริง โดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก าหนดไว้ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นๆ (ปฏิบัติงาน 540 ช่ัวโมง) 
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วิชาเลือก     
แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน  เลือกจากวิชาต่อไปนี้ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน  เลือกจากวิชา

ต่อไปนี้ 
 

 2554420   สัมมนาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน  1(0-3-6) 
              Seminar  in Public Administration and  Private 
Sector 
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน
องค์การภาครัฐและเอกชน  ความท้าทายขององค์การใน ศตวรรษที่ 21  
การจัดการความหลากหลายภายในองค์การ  การสื่อสารภายใน
องค์การ  การเมืองภายในองค์การ การพัฒนาองค์การสู่ความทันสมัย  
ภาวะผู้น า และจริยธรรมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลใน
การ บริหารงานภาครัฐ  การสร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะองค์การ 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้เกิดความลึกซึง้ในแขนง
วิชา 
 

2552201       การจดัการภาครัฐ                      3(3-0-6) 
                   Public  Management 
            ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการจัดการภาครัฐ วิวัฒนาการของการ
จัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การบริหาร และการจัดการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกับการบริการสาธารณะ การพัฒนา
ระบบบริหารภาครัฐ การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การจัดการภาครัฐใน
บริบทของสังคมไทยและการจัดการภาครัฐท่ีเป็นสากล 
 

2552105 ปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐ   3(3-0-6) 
Philosophy and Concept of Public 
Administration 

              ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวคิด
ทางการบริหาร การจัดแบ่งกลุ่มแนวคิดทางการบริหาร หลักการ และ
ทฤษฎีในแต่ละกลุ่ม-แนวความคิด และศึกษาถึงความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับปรัชญาการบริหารภาครัฐ รวมถึงองค์ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี
การเมือง ทฤษฎีองค์การและการบริหาร ตลอดจนปรัชญาการบริหาร
ภาครัฐของไทย การพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่ และพล
วัตรของการบริหารสมัยใหม่ 

ปรับช่ือและค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิด
ความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา อีก
ทั้งเพื่อให้ เกิดมุมมองการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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2552206     ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดบริการ
สาธารณะ              3(3-0-6) 
                 Corporation of Government and  
                 Private sector for Public Services 
           ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และเครื่องมือทางการบริหาร ที่
สร้างสัมพันธภาพและการเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการบริการสาธารณะที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ
ผลลัพธ์ในเชิงผลสัมฤทธ์ิทางการบริหาร 
 

2553108     ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ         3(3-0-6) 
                  Collaboration of Government, Private Sector     

and Civil Society in Public Services Provision 
            ศึกษาโครงสร้าง ลักษณะและขอบข่ายองค์การภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน แนวคิดและประเภทของการจัดท าบริการสาธารณะ รวมถึง
รูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะ การด าเนินการบริการสาธารณะ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจน
แนวทางการวัดและการประเมินผลการให้บริการสาธารณะ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหา 
 

2553204    การจัดการองค์การสมัยใหม่           3(3-0-6) 
                Modern Organization  Management 
           ศึกษาแนวความคิดขององค์การและการจัดการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ กระบวนการวางแผนและการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการจัดการสมัยใหม่รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมองค์การในการเพิ่มสมรรถนะทั้งในระดับองค์การและในระดับชาติ 
 

2553106   การจัดการองค์การสมัยใหม่              3(1-2-6) 
              Modern Organization  Management 
          ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ การพัฒนา
คุณภาพองค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ กระบวนการวางแผนและ
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการจัดการสมัยใหม่รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การในการเพิ่มสมรรถนะทั้งในระดับองค์การ
และในระดับชาติ 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหา 
 

2553308       ธรรมาภิบาลและหลักความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์การ
ภาครัฐ                                                                          3(3-0-6) 
                    
                   Governance and Principle of Corporate  

 ปรับไปเป็นวิชาบังคับ 
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                   Social Responsibility for Public Sector 
            ธรรมาภิบาล เป็นหลักส าคัญที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากเป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้งมิติทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และการบริหาร เพราะหลักธรรมาภิบาล คือหลักใน
การบริหารงานท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ 
และเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีต่อ
สังคม 
2553110   นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดกิารสังคม     3(2-2-5) 
               Management of public policies and Social welfare 
          ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดในการก าหนดนโยบายการ
จัดบริการ   สาธารณะและสวัสดิการสังคมพื้นฐานการจัดเตรียมความพร้อม
ทางการบริหารและทรัพยากรภาครัฐในระยะสั้นและระยะยาว และผลกระทบ
ของนโยบายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ปัจเจกบุคคล 

 ปรับไปเป็นรายวิชาในเอกสาขาการบริหาร
ท้องถิ่น 
 

2552205       การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง    3(3-0-6) 
                   Conflict management and negotiation 
           ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการวิกฤตและการจัดการความ
เสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการ วิกฤตความเสี่ยงระดับ
นโยบายและการปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤตและการ
จัดการความเสี่ยง กระบวนการวางแผนและการจัดการกับวิกฤตการณ์ 
วิ เคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งที่ เกิดขึ้นจริงในประเทศและ
ต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตและความเสี่ยง 

2554302 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง     3(1-2-6) 
               Conflict management and negotiation 
           ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรองความ
ขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการเจรจาตอ่รอง 
การตัดสินใจ  การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน
กระบวนการทางกฎหมาย 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหา 
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2552302          การปรับโครงสร้างและการถ่าย    3(3-0-6) 
                      โอนกิจการภาครัฐสู่กิจการภาคเอกชน 
                  Public Restructure and Privatization of 
                  Public Sector 
            ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 
รวมทั้งโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และศึกษาทฤษฎีและการแปรรูปองค์กร
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจไปสู่รูปแบบเอกชน เพื่อเกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

2552302   นวัตกรรมทางการบริหารองค์การสาธารณะ    3(2-2-5) 
Innovation Public Organizational Management 

            ศึกษาแนวคิด หลักการของนวัตกรรม การใช้นวัตกรรมเพื่อ
การบริหารภาครัฐ การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรม ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสาธารณะ ทั้ง
นวัตกรรมการด าเนินงาน นวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมธุรกิจ 
เพื่อการพัฒนาสังคมหรือสร้างองค์ความรู้ ในการจัดบริการสาธารณะ 

ปรับรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
เกิดความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา 
อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุค
ปัจจุบัน 
 

2553311  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
              Strategic Planning and Management 
            ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการการวางแผน  การ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน  ภายนอกองค์การ  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  การสร้างทางเลือกกลยุทธ์  การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์  โดยเน้นตัวอย่างจากภาครัฐกิจ 
 

2553417 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  3(1-2-6) 
               Strategic Planning and Management 
          ศกึษาเกีย่วกับหลกัการ แนวคิด การวางแผนและการบรหิารเชิงกล
ยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสยัทัศน์ 
พันธ์กิจ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององค์การ การ
สรา้งทางเลือกกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม การน ากลยุทธไ์ปสู่
การปฏิบตัิ การประเมนิผลการใช้กลยุทธ์ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
หน่วยงานภาครฐัในส่วนกลางและสว่นท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา และจ านวนชั่วโมง
ระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั 

2552204 การจดัการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง      3(3-0-6) 
             Risk  and  Crisis  Management 
             ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจดัการวิกฤตและการจัดการ
ความเสีย่งในภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการ วิกฤตความเสี่ยงระดับ
นโยบายและการปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤตและการ
จัดการความเสีย่ง กระบวนการวางแผนและการจัดการกับวิกฤตการณ์ 

2554110 การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง
 3(1-2-6) 
              Risk  and  Crisis  Management               
         ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการวิกฤตและการจัดการ
ความเสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการ วิกฤตความ
เสี่ยงระดับนโยบายและการปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธ์การจัดการ
ภาวะวิกฤตและการจัดการความเสี่ยง กระบวนการวางแผนและการ

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
วิเคราะหส์ถานการณ์และกรณีศึกษาท้ังที่เกิดขึ้นจริงในประเทศและ
ต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาวิกฤตและความเสี่ยง 

จัดการกับวิกฤตการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งที่เกิดขึ้น
จริงในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤตและความเสี่ยง 

 2552107     การบริหารธุรกิจกับการตลาดภาครัฐ  3(3-0-6) 
                 Business Administration and Governmental 

Marketing 
           ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจต่างๆ รวมถึงหลักการและกระบวนการทางการตลาด พฤติกรรม
ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับการผลิตและการ
ให้บริการภาครัฐ  การก าหนดราคา การกระจายสินค้าและบริการ  
ยุทธศาสตร์และการวางแผนเพื่อการบริการภาครัฐ การปรับใช้แนวคิด
และกลยุทธ์การตลาด เพื่อการบริหารภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชน และบทบาทการตลาดในระบบการบริหารภาครัฐ 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน 
 

 2553109   การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลก าไร   3(3-0-6) 
               Non-profit Organization Management 
           ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ และประเภทขององค์การไม่
แสวงหาผลก าไร รูปแบบวิธีการด าเนินงาน การจัดการองค์การพัฒนา
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ การจัดหาทุนและรายได้ของ
องค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ แนวโน้มรูปแบบและ
ระบบการจัดองค์การไม่แสวงหาผลก าไรในอนาคต 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน 
 

2562502        กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป      3(3-0-6) 
                   Criminal Law 1 : General  Principles 
        ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 

1   ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาคลหุโทษมาตรา  367 –  398  

2562502        กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป      3(3-0-6) 
                   Criminal Law 1 : General  Principles 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
        ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมาย
อาญาภาค 1   ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาคลหุโทษมาตรา  367 – 
398 

2563504        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0-6) 
                     Criminal Procedure 
         ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธี
พิจารณาความในศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2563504        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0-6) 
                     Criminal Procedure 
         ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป 
วิธีพิจารณาความในศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คงเดิม 

แขนงวิชาการบริหารท้องถิ่น  เลือกจากวิชาต่อไปนี้ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น  เลือกจากวิชา  ต่อไปนี้  
2552103 การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น         3(3-0-6)
  Political of Local Popular Sector 
        ศึกษาพัฒนาการและการคลี่คลายของเคลื่อข่ายและขบวนการของ
ประชาชนในระดับฐานรากของท้องถิ่น ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย 
บทบาทการเมืองในระดับจุลภาค และมหภาคของภาคประชาชนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชนกลุ่ม
น้อย 

 เดิมเป็นวิชาเลือก โดยปรับรายช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เนื้อหารายวิชามี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน   และน ารายวิชาไปก าหนดในกลุ่ม
วิชาบังคับ 
 

 2554421   สมัมนาการบริหารงานท้องถิ่น 1(0-3-6) 
               Seminar in Local Administration 
           การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของ
ท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ ทางด้านคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ การบริหาร 
สภาพแวดล้อม ชุมชน นโยบายและการวางแผนรวมถึงธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานภาครัฐ ระดับท้องถิ่น โดยเลือกประเด็นศึกษาเฉพาะ
เรื่องหรือศึกษาเชิงบูรณาการและให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงการ 
ปกครองท้องถิ่น  

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในแขนง
วิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2552102    พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครองของไทย                                          
3(3-0-6) 
                Economic and Social Ecology of Thai Government 
and Politics 
            ศึกษาสภาพแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม  
วัฒนธรรมชุมชน  ระบบเศรษฐกิจ  และการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการบริหารระบบราชการของประเทศที่เป็นปัจจุบัน
ตามยุคสมัย 

 เดิมเป็นวิชาเลือก โดยปรับรายช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เนื้อหารายวิชามี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน   และน ารายวิชาไปก าหนดในกลุ่ม
วิชาบังคับ 
 

2552501  กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
                   Law for Local Government 
            กฎหมายและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง  โดยพิจารณาถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการทางการปกครอง  และการจัดระเบียบของศาลปกครอง 
 

2552405   กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
               Law  for  Local Government 
          ศึกษาและท าความเข้าใจถึงหลักกฎหมายที่ต้องใช้ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม อันได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายปกครองและค าสั่งทางปกครอง 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ตลอดจนกฎหมายที่ใช้ส าหรับจัดตั้งและบริหารองค์กรใน
ท้องถิ่นของตน ทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติที่ออกโดยสภา
ท้องถิ่น 

ปรับค าอธิบายรายวิชา กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความทันสมัย อีกทั้ง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสามารถปฏิบัตงิาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ กฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

2553103      การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
         Comparative  Local  Government and  Administration 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครอง
ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหาร  เปรียบเทียบ
รูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  รูปแบบต่างๆ ของ

2553413  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
               Comparative  Local  Government 
           ศึกษาความคิดการปกครองภายใต้บริบททางการเมืองและ
การบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา อีกท้ัง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุค
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
ต่างประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  และแนวโน้มของการ
ปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต 

อ านาจ หน้าที่  บทบาท พฤติกรรม ปัญหาและปฏิรูปของการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ 
 

2553303       การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น    3(2-2-5) 
        Management of Local  Community  

                   Enterprise 
            ศึกษาความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการจัดตั้ ง 
กระบวนการ รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด 
การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

2553414   การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น        3(1-2-6) 
              Management of  Local  Community Enterprises 
         ความหมาย แนวความคิด ลักษณะประเภท วิธีการ กระบวนการ 
รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการ 
การผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ การพัฒนาความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและช่ือวิชา อีกท้ัง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุค
ปัจจุบัน 
 

2553402         การบริหารการคลังท้องถิ่น         3(3-0-6) 
                     Local  Public Finance Administration 
            แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการคลังท้องถิ่น การกระจายอ านาจทางการ
คลัง หลักการและเหตุผลของภาษีท้องถิ่น ระบบงบประมาณและกระบวนการ
จัดท างบประมาณของท้องถิ่น โครงสร้างรายได้และการบริหารรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อฐานะการคลังท้องถิ่น 
 

2553503 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(1-2-6)                         
Local  Public Finance Administration 
         แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการกระจายอ านาจทางการคลัง เหตุผล
และความส าคัญของการบริหารการคลังท้องถิ่น  การบริหารรายได้  
การบริหารรายจ่ายและงบประมาณของท้องถิ่นแนวใหม่ การบริหาร
เงินอุดหนุน ระบบพัสดุและการบัญชีท้องถิ่นแนวใหม่ และปัญหาและ
แนวทางแก้ไขทางการคลังของท้องถิ่น กรณีศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาการบริหารการคลัง
ท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจใน
พื้นฐานของการคลังท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
2554305         กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ    
3(3-0-6) 
                     Strategic Planning for Integrated  
                     Spatial Development 
            แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชน
ท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีท้องถิ่น การก าหนด
เขตการจัดการการวางผังเมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์
และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ 

2554419 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น                     เชิง
บูรณาการ      3(1-2-6) 
                
               Strategic Planning for Integrated Spatial  

Development 
          แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชน
ท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด นโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี การศึกษา
และวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์ กระบวนการ และเทคนิค
การวางแผนพัฒนาพื้นท่ีท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ และการพัฒนาท้องถิ่นใน
ลักษณะบูรณาการ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความชัดเจน
ในเนื้อหาวิชายิ่งข้ึน 
 

2553304       การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น  
3(3-0-6) 

          Local  Human Resource Management 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เช่น การวางแผนงานและการวางแผนคน การสรรหาและการคัดเลือก 
การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

ยกเลิก 
 

ยกเลิกรายวิชา  โดยมีการน าเนื้อหาไปใส่ใน
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มวิชา
บังคับ 
 

2553302 การบริหารจัดการท้องถิ่น     3(3-0-6) 
              Local Management and Administration 
        แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ แนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศที่ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 

2553412 การบริหารจัดการท้องถิ่น     3(1-2-6) 
              Local Management and Administration 
         แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และแนวคิดเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศที่ระบบการบริหารจัดการ

ปรับรหัสวิชาโดยอิงตามเกณฑ์ มคอ.1  
 



  

146 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและการจัดการ
ความเสี่ยงและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

 2552410     แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น        3(3-0-6) 
             Concepts and Theories of Local Administration 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการกระจาย
อ านาจ วิวัฒนาการ ของการบริหารท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารท้องถิ่นกับการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รูปแบบและ
การบริหารท้องถิ่นในต่างประเทศ 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ
ในทฤษฎีการบริหารท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 

 2553415   การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน   3(1-2-6) 
               Sustainable Communities Socio-Economic    

Development 
        ศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ความหมายและ
ความส าคัญ ของเศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้โดยบูรณาการ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 
 

 2553205    นโยบายการจดัการสาธารณะ           3(2-2-5) 
                และสวัสดิการสังคมของท้องถิ่น 

Public Policy and Social Welfare for Local  
community 

      ศึกษาหลักการและแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ้ืนฐาน
การจัดบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมโดยท้องถิ่นและชุมชน การ
ออกแบบและก าหนดนโยบายที่เหมาะสมส าหรับท้องถิ่น การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การประเมินผล

เดิมเป็นวิชาเลือกแขนงการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยปรับรายช่ือวิชา
และค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้เนื้อหารายวิชา
มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพการณ์ปัจจุบัน   และน ารายวิชาไป
ก าหนดในกลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการ
บริหารและการปกครองท้องถิ่น 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
นโยบาย  ผลกระทบของนโยบายต่อมิติด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เป็นต้น 

2553311  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
              Strategic Planning and Management 
            ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการการวางแผน  การ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน  ภายนอกองค์การ  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  การสร้างทางเลือกกลยุทธ์  การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์  โดยเน้นตัวอย่างจากภาครัฐกิจ 
 

2553417 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  3(1-2-6) 
               Strategic Planning and Management 
          ศกึษาเกีย่วกับหลกัการ แนวคิด การวางแผนและการบรหิารเชิงกล
ยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสยัทัศน์ 
พันธ์กิจ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององค์การ การ
สรา้งทางเลือกกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม การน ากลยุทธไ์ปสู่
การปฏิบตัิ การประเมนิผลการใช้กลยุทธ์ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
หน่วยงานภาครฐัในส่วนกลางและสว่นท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา และจ านวนช่ัวโมง
ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 

2562502        กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป      3(3-0-6) 
                   Criminal Law 1 : General  Principles 
        ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 

1   ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาคลหุโทษมาตรา  367 –  398  

2562502        กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป      3(3-0-6) 
                   Criminal Law 1 : General  Principles 
        ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมาย
อาญาภาค 1   ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาคลหุโทษมาตรา  367 – 
398 
 

คงเดิม 

2563504        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0-6) 
                     Criminal Procedure 
         ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธี
พิจารณาความในศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2563504        กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา    3(3-0-6) 
                     Criminal Procedure 
         ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป 
วิธีพิจารณาความในศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร 
     1.   นายเทิดศักดิ์  ทองแย้ม                 
     2. นางสาวณชัชานชุ  พิชติธนารัตน์ 
     3. นางสาวเพ็ญทิพย์  รักด้วง 
     4. นางสาวเสาวลักษณ์  วบิูรณ์กาล 
     5. นางสาวดรุณี  ทพิย์ปลูก                   
     6. จ.ส.ต.รัฐ  กันภัย 
รายชื่ออาจารยป์ระจ าสาขา 

1. นายศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน 
2. นางวิภวานี  เผือกบัวขาว 
3. นางสาววัชรวลี  พราหมณ์แก้ว 
4. นางสาวสรัญพัทธ์  เอ๊ียวเจริญ 
5. นางสาวขวัญสุมา  แฉ่งฉายา 
6. นางสาวพัชราภรณ์ งามวิจิตรนันท์ 
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา  สีฟ้า 
8. นายพิเชษฐ  พิณทอง 
9. นายชานนท์  ภัทรจาร ี
10. ว่าที่ร้อยตรีธีร์จุฑาชาติ  ยงสวัสดิ์ 
11. นายวัชรวิพัฒน์  ศิลปารัตน์ 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. จ.ส.ต.รัฐ  กันภัย 
2. นางสาวณัชชานุช  พิชิตธนารัตน์ 
3. นางสาวดรุณี  ทิพย์ปลูก 
4. นางสาวสรัญพัทธ์  เอ๊ียวเจริญ 
5. นางสาวธนัฏฐา  ขนอม 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา  สีฟ้า 

รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. จ.ส.ต.รัฐ  กันภัย 
2. นางสาวณชัชานชุ  พิชติธนารัตน์ 
3. นางสาวดรุณี  ทพิย์ปลูก 
4. นางสาวสรัญพัทธ์  เอ๊ียวเจริญ 
5. นางสาวธนัฏฐา  ขนอม 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา  สีฟ้า 

           7.   นายศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน 
             8.    นางสาวดารัณ พราหมณ์แก้ว 
             9.    นางวิภวานี  เผือกบัวขาว 
             10.  นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล 
             11.  นายอภิรัตน์  อุดมทรัพย์ 
             12.  นางกุลสกาวว์  เลาหสถิตย์ 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร (มคอ 1) 
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ภาคผนวก ค 
การจัดระบบรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ค 
การจัดระบบรหัสวิชา 

 
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 
 
                      
 
           
                     

ล าดับวิชา 
           ลักษณะเนื้อหา  / ขอบข่าย 
             ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

 
หมวดวิชาและหมู่วิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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หมวดวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 (รหัส 255) 

 
หมวดวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้ 
 
 1. การเมืองการปกครองและนโยบายสาธารณะ  (255-1--) 
 2. ทฤษฎีองค์การ     (255-2--) 
 3. เทคนิคการบริหาร     (255-3--) 
 4. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง    (255-4--) 
 5. ลักษณะด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง  (255-5--) 
 6. ลักษณะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (255-8--) 
 7. ลักษณะเนื้อหาวิชาด้านการวิจัย ปัญหาพิเศษ  (255-9--) 
 โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและวิชาพิเศษ   
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร
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ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 จ.ส.ต.ดร.รัฐ  กันภัย 1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์      - 
วุฒิกำรศึกษำ : 2. ผลงานวิจัย 
  ร.ด.(รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทริ์น (2557) 

 กจ.ม.(กำรจัดกำรภำครัฐ) วิทยำลยัเซำท์อีสบำงกอก (2552) 
 ศศ.บ.(กำรจัดกำรทั่วไป) สถำบันรำชภัฎสวนดุสติ (2543) 

      2.1 สิทธิกร คงสืบชำติ และรฐั  กันภัย. (2561). แนวทำงกำรบริหำรทีส่่งผลต่อกำรจดับริกำรสำธำรณะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในเขตอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบรุี. Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภำษำไทย มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปะ. 11(1): หน้ำ 1120-1135. (TCI-2) 

     2.2 รัฐ กันภัย, มยุรี วัดแก้ว, ป้อม กิมวังตะโก และเกศรินทร์ คงเหมียน (2563). นวัตกรรมกำรบริหำร
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดลอ้มแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรสักทอง. 27(1) : หน้ำ 45-51. (TCI-2) 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2532 – 2548 รับรำชกำรต ำรวจ 

2548 – ปัจจุบัน เจ้ำของส ำนักงำนกฎหมำยและทนำยควำม “วิชำกำรบ้ำนด็อกเตอร์” 
2549 – 2550 อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยสยำม 
2551 – 2552 อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยลุ่มน้ ำปิง จังหวัดตำก 
2552 – 2553 อำจำรย์กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ วิทยำลยัเอกวรรณพนิชยกำร อ ำนำจเจริญ 
2553 – 2555 ครู ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 
2555 – 2556 อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี สมุทรปรำกำร 
2556 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี 
2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี ฝำ่ยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม 
2562 – ปัจจุบัน ประธำนสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรเมืองกำรปกครองของไทย 

4.2 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
4.3 กำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่นไทย 
4.4 พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ และสังคมกำรเมือง 
4.5 กฎหมำยมหำชนส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
4.6 กฎหมำยปกครอง 
4.7 กำรบริหำรกำรคลังและงบประมำณสำธำรณะ 
4.8 ภำวะผู้น ำและจรยิธรรมในกำรบริหำร 
4.9 ภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม 
4.10 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร 
4.11 ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 
4.12 จริยธรรมส ำหรบันักบริหำร 
4.13 กำรบริหำรจดักำรท้องถิ่น 
4.14 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร ์

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 2549 – 2550 อำจำรย์ฝึกสอนบ้ำนกรวด โคกสวำ่ง อ.สะไคร้ หนองคำย  

2550 – 2551 โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร จังหวัดหนองบัวล ำภู  
2552 – 2553 อำจำรย์กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ วิทยำลยัเอกวรรณพนิชยกำร อ ำนำจเจริญ 
2553 – 2555 ครู ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 

6. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นำงสำวณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน ์
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
    ร.ด. (เศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำร) มหำวิทยำลยับูรพำ          

(2561)   
    รป.ม. (กำรบริหำรทั่วไป)  มหำวิทยำลัยบรูพำ (2545)  
    ศศ.บ. (ประวตัิศำสตร์)  มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ (2539) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 ณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน์.  (2561). โครงสร้ำงอ ำนำจท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : เจ-บิ๊ค เทรดดิ้ง. 
     1.2 ณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน์. (2561). กำรบริหำรและกำรปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุร ี
      1.3 ณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน์. (2561). พื้นฐำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครองของไทย.  มหำวิทยำลยั
รำชภัฏเพชรบรุี. 
2. ผลงานวิจัย 

       2.1 ณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน์. (2561). กระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอ ำนำจท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบุรี. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี. 8(2): 133-139. (TCI กลุ่ม 2) 
    2.2 ณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน์. (2560). นักกำรเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบรุี. 7(2): 95-107. (TCI กลุ่ม 2) 
    2.3 ณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์. (2560). บทบำทและปัญหำของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรทุจริต
เลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรเศรษฐศำสตร์กำรเมืองบูรพำ. 5(1): 68-89. (TCI กลุ่ม 2) 
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน    อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ต ำแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรบริหำรและกำรปกครองทอ้งถิ่นเปรียบเทียบ   

4.2 พื้นฐำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครองของไทย 
4.3 กำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่นของไทย 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
3 นำงสำวดรณุี ทิพย์ปลูก 1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์      - 
วุฒิกำรศึกษำ : 2. ผลงานวิจัย 
 รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2555) 

รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2552)  
      2.1 ดรุณี ทิพย์ปลูก, วรรณีศำ สีฟ้ำ และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ (2562). กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน

เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวดัเพชรบรุี ต่อกำรพัฒนำพื้นที่ เพื่อกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตร. รายงานสืบเนื่องกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวชิาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเลย จังหวัดเลย. 1133-1139. 
     2.2 ดรุณี ทิพย์ปลูก, วรรณีศำ สีฟ้ำ และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ (2562). กำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบำลต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดกำญจนบรุี. รายงานสืบเนือ่งกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวดัเลย. 1140-1146. 
     2.3 ดรุณี ทิพย์ปลูก, วรรณีศำ สีฟ้ำ และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ (2562). กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองจอก อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ต่อกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพื่อกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเลย จังหวัดเลย. 1147-1155. 
     2.4 วรรณีศำ สีฟ้ำ,ดรุณี ทิพยป์ลูก และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน ์(2562). กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรสีู่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงเกษตร. รายงานสืบเนื่องกำร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย. 
1156-1162. 
     2.5 วรรณีศำ สีฟ้ำ,ดรุณี ทิพยป์ลูก และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน ์(2562). กำรวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำ
เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี. รายงานสบืเนือ่งกำร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย. 
1163-1171. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2557 – 2558 นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนยล์ ำปำง 

2558 – ปัจจุบัน   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 แนวคิด ทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร ์

4.2 ภำษำอังกฤษส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร ์
4.3 นโยบำยสำธำรณะ 
4.4 นโยบำยกำรจดักำรสำธำรณะและสวสัดิกำรสังคม 
4.5 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
4.6 กำรวำงแผนและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
4.7 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร ์
4.8 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร 
4.9 กำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
4.10 นโยบำยสำธำรณะและกำรวเิครำะห์นโยบำย 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
4 นำงสำวสรญัพัทธ์   เอี๊ยวเจรญิ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
วุฒิกำรศึกษำ  
     รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช (2556) 
     ศศ.บ. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (2550) 
     ศศ.บ. (จิตวิทยำ) มหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนดสุิต: (2549) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
      1.1 สรัญพัทธ์  เอี๊ยวเจรญิ. (2562). “กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่กับควำมสอดคล้องของวัฒนธรรมไทย 

(New Public Service in Accordance with Thai Culture)”. วำรสำรกำรเมืองกำรปกครอง วิทยำลัย
กำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม. ปีท่ี 9,ฉบับท่ี 3 (กันยำยน-ธันวำคม): หน้ำ 219-232.  
(TCI-2) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2. ผลงานวิจัย 
      - 
3. ประสบการณ์การท างาน 
 2550 – 2556 นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัครสิเตยีน 

2557 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรจัดกำรภำครัฐ 

4.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรจดับริกำรสำธำรณะ 
4.3 กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 
4.4 กำรบรหิำรกำรพัฒนำ 
4.5 จริยธรรมส ำหรับนักบริหำร 
4.6 กำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบ 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
5 นำงสำวธนัฎฐำ  ขนอม 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
วุฒิกำรศึกษำ : 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 

 รป.ม.(กำรจัดกำรส ำหรับนักบริหำร) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
(2547) 
บธ.บ. (กำรเงินและกำรธนำคำร) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง (2531) 

    2.1 เพ็ญทิพย์ รักด้วง (2560). รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ป่ำชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวของชุมชนที่ยั่งยืน ศึกษำป่ำชุมชนโค้งตำบำง ต ำบลท่ำไมร้วก อ ำเภอท่ำยำง 
จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยำยน –  
ธันวำคม 2562. 105-110. (TCI-2) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2531– 2533 เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป บริษัทออกซิเจน ภำคใต้ นครศรีธรรมรำช  

2534 - 2536 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลงั 
2537 - 2550 นักวิชำกำรศึกษำ 6 ว ส ำนักส่งเสริมและงำนทะเบยีน  มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี 
2551 - ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบรุี  

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรบริหำรกำรคลังและงบประมำณ  

4.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร  
4.3 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรและบรกิำรโครงกำร  
4.4 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน  
4.5 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบบูรณำกำรและกำรจดักำรพื้นที่  
4.6 กำรคลังท้องถิ่น  
4.7 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 
4.8  กำรบริหำรจดักำรวสิำหกิจชุมชน 
4.9 กำรเตรียมประสบกำรณ์วิชำชีพรัฐประศำสนศำสตร์ 
4.10 กำรสัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 

6 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงวรรณีศำ  สีฟ้ำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
วุฒิกำรศึกษำ : 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2. ผลงานวิจัย 
 ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยศรปีทุม (2564) 

รป.ม. (นโยบำยสำธำรณะ) มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนดุสติ (2553) 
น.บ. (นิติศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี (2551) 

      2.1 วรรณีศำ สีฟ้ำ (2562) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสรมิสุขภำพ กรณีศึกษำ
น้ ำพุร้อน อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 
2 พฤษภำคม – สิงหำคม 2562. หน้ำ 100-109. (TCI-2) 
     2.2 วรรณีศำ สีฟ้ำ,ดรุณี ทิพยป์ลูก และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน ์(2562). กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรสีู่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงเกษตร. รายงานสืบเนื่องกำร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย. 
1156-1162. 
     2.3 วรรณีศำ สีฟ้ำ,ดรุณี ทิพยป์ลูก และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน ์(2562). กำรวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำ
เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี. รายงานสบืเนือ่งกำร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย. 
1163-1171. 
      2.4 ดรุณี ทิพย์ปลูก, วรรณีศำ สีฟ้ำ และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ (2562). กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวดัเพชรบรุี ต่อกำรพัฒนำพื้นที่ เพื่อกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตร. รายงานสืบเนื่องกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวชิาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเลย จังหวัดเลย. 1133-1139. 
     2.5 ดรุณี ทิพย์ปลูก, วรรณีศำ สีฟ้ำ และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ (2562). กำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบำลต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดกำญจนบรุี. รายงานสืบเนือ่งกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวดัเลย. 1140-1146. 
     2.6 ดรุณี ทิพย์ปลูก, วรรณีศำ สีฟ้ำ และณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ (2562). กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองจอก อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ต่อกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพื่อกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 ณ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเลย จังหวัดเลย. 1147-1155. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2553 – 2554 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 สำขำเพชรบุรี กรมอุทยำน

แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธ์ุพืช 
2555 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี 

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 แนวคิด ทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร ์

4.2 นโยบำยกำรจดักำรสำธำรณะและสวสัดิกำรสังคม 
4.3 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร ์
4.4 กฎหมำยส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
4.5 ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร ์

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
7 นำยศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นำวิน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : รองศำสตรำจำรย์  
วุฒิกำรศึกษำ : 
ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง (2554) 
รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษมบณัฑติ (2547) 
ศศ.บ. (สื่อสำรมวลชน) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (2544) 
 
 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2557). นโยบำยสำธำรณะ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี. (ผ่ำนกำรประเมินโดยเกณฑ์ 
กพอ.)  
     1.2 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2557). ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์. มหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบุรี. (ผ่ำน
กำรประเมินโดยเกณฑ์ กพอ.)  
     1.3 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2560). กำรพัฒนำระบบรำชกำร. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี. (ผ่ำนกำรประเมิน  
โดยเกณฑ์ กพอ.)  
     1.4 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน.  (2561). กำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร. มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เพชรบุรี. 
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2. ผลงานวิจัย 
       2.1 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน, มยรุี วัดแก้ว, ป้อม กิมวังตะโก และเชำว์ พันธ์น้อย. (2562). กำรพัฒนำรูปแบบ

กำรจัดสวัสดิกำรสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีเหมำะสมกับภูมสิังคมของจังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-
Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences, and Arts), 12(1): 310-330.  
     2.2 สุนำรี สุกิจปำณีนิจ และศภุณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2562). รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ที่
ส่งผลต่อ กำรจัดบริกำรสำธำรณะเชิงผลสัมฤทธ์ิของเทศบำล อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบครีีขนัธ์. 
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภำษำไทย สำขำมนุษยศำสตรส์ังคมศำสตร์ และศลิปะ, 
12(5): 1157-1172 
     2.3 อัฐวีร์ เอกนิธิวัฒนำ และศุภณฏัฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2562). กระบวนกำรน ำนโยบำยดำ้นกำรจดักำรพื้นที่
สีเขียวเพื่อส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวไปปฏิบัติของอ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-Journal, 
SilpakornUniversity, Humanities, Social Sciences and arts, 12(3): 1229-1247.  
     2.4 วันเพ็ญ สุขประเสริฐ และศุภณฏัฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2561). แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญตัิ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภำษำไทย สำขำมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และ
ศิลปะ, 11(3): 3186-3206.  
     2.5 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน. (2561). ธรรมำภิบำลกับประชำรัฐ. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุร,ี 8(1): 155-162.  
     2.6 ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน, รักเกียรติ หงส์ทอง และภัทรยิำ สุวรรณบรูณ์. (2561). กำรน ำนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำ ไปปฏิบัติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วำรสำรมนุษยสังคมปริทัศน์, 
20(1): 131-148.  
  

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2547 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี  

2554-2556 หัวหน้ำภำควิชำ ประธำนสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์ระดับปริญญำตรี 
2556-2558 คณะกรรมกำรสภำวชิำกำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
2562-ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2556-ปัจจุบัน ประธำนหลักสตูรรฐัประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต (ปริญญำโท)  
2562-2562 คณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง (กกต.) ประจ ำจังหวัดเพชรบุรี เขต 1 
2554-ปัจจุบัน คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมประจ ำจังหวัดเพชรบุรี  

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 รัฐประศำสนศำสตร์  

4.2 นโยบำยสำธำรณะและกำรวิเครำะห์นโยบำย  
4.3 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 
4.4 นโยบำยกำรจดักำรสำธำรณะและสวสัดิกำรสังคม 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
8 นำงสำวดำรัณ พรำหมณ์แก้ว 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
วุฒิกำรศึกษำ :  
   รป.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดสุิต (2555) 
   วท.บ. (สถิติ) สถำบันบณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (2549) 
   ค.บ. (คณติศำสตร์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2545) 
 
 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1  ดำรัณ  พรำหมณ์แก้ว. (2560). แนวคิดทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร.์ มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี. 235 หน้ำ 
2. ผลงานวิจัย 

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

2.2  กำญจนำ  บุญส่ง พีระศิลป์  บุญทอง  เสนำะ  กลิ่นงำม  นวรัตน์ ประทุมตำ  เทิดศักดิ์  ทองแย้ม  ดารัณ  
พราหมณ์แก้ว และชนำนุช  เงินทอง. (2561). รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำร
ปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย. วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี. 8(1): 137-148. (TCI กลุ่ม 2) 
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2.3  ดารัณ  พราหมณ์แก้ว. (2560). สภำพแวดล้อมทำงกำรท่องเที่ยวที่กระทบต่อศักยภำพกำรท่องเที่ยวของ
เมืองชะอ ำ. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภำษำไทย  สำขำมนุษยศำสตรส์ังคมศำสตร์  
และศลิปะ, 10(2): 2549-2567. (TCI กลุ่ม 1) 

2.4 สุวชล ทิพย์เที่ยงแท้ เสนำะ กลิ่นงำม และดารัณ พราหมณ์แก้ว. (2560). กำรน ำนโยบำยด้ำนกำรจัดเก็บขยะ
มูลฝอยไปปฏิบัติของเทศบำลในจังหวัดเพชรบุรี. กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำครั้ง
ที่ 2 มหำวิทยำลัยรำชภฏัมหำสำรคำม 2560. หน้ำ 1397-1404. 

  
3. ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
    4.1 แนวคิด ทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์                         

   4.2 สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 
   4.3 วิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น                         
   4.4 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

 4.5 ระบบบริหำรรำชกำรไทย   
5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
9 นำงวิภวำนี เผือกบัวขำว  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     วิภวำนี เผือกบัวขำว. (2558). กำรบริหำรกำรพัฒนำ. เพชรบรุี: มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี. 
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วุฒิกำรศึกษำ : 2. ผลงานวิจัย 
  รป.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2560) 

 ปร.ด. (ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ภมูิภำค) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
(2553) 

 รป.ม. (กำรบรหิำรและพัฒนำประชำคมเมืองและชนบท) มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสวนดุสติ (2548)  

 ค.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป) วิทยำลัยครูเพชรบรุี (2531) 

      2.1 วิภวำนี เผือกบัวขำว และฟำริดำ ร่มพฤกษ์. (2563). แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนหัวบ้ำน อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วำรสำรวิจยัมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง สำขำ 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร,์ 8(1): 40-50. 
     2.2 สิริมำ เจริญศรี วิภวำนี เผือกบัวขำว และคณะ. (2562). ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชำยแดนไทย-เมยีนมำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วำรสำรวชิำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี, 
 8(2): 253-267. 
     2.3 วิภวำนี เผือกบัวขำว และณัฐกำนต์ ผำจันทร์. (2562).กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
เพื่อสร้ำงเส้นทำงกำรเที่ยวเชื่อมโยง ชำยแดนไทย–เมียนมำ : กรณีศกึษำจังหวัดประจวบครีีขันธ์และ 
 จังหวัดมะรดิ. วำรสำร มจร. สังคมศำสตร์ปริทรรศน,์ 4(4): 265-277. 
     2.4 สุพัตรำ จันทร์ศริิโพธำ วิภวำนี เผือกบัวขำว และฟำริดำ รม่พฤกษ์. (2562). กำรจัดกำรขยะครัวเรือน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ.วำรสำรวจิัยมหำวิทยำลยัรำชภฏัหมู่บ้ำนจอมบึง, 7(2): 47-61. 
     2.5 สำโรช เผือกบัวขำวและวภิวำนี เผือกบัวขำว. (2562). กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
จำกสับปะรดในต ำบลศำลำลยัอ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎเพชรบรุ,ี 9(2): 110-118. 
     2.6 วิภวำนี เผือกบัวขำว. (2561). รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดยกำรมสี่วนร่วมของชุมชน
ในจังหวัดประจวบครีีขันธ์.วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอดุรธำน,ี 7(พิเศษ): 47-
68. 
     2.7 วิภวำนี เผือกบัวขำว และสำโรช เผือกบัวขำว. (2561). กลยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวโดยกำรมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี บนฐำนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. วำรสำรวิชำกำร 
Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภำษำไทย สำขำมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และ 
ศิลปะ, 11(2): 509-524. 
     2.8 ประสำรโชค ธุวะนุติ และวิภวำนี เผือกบัวขำว. (2561). แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะของเทศบำล
เมืองประจวบครีีขันธ์. วำรสำรเกษมบัณฑติ, 19(2): 141-149. 
     2.9 วิภวำนี เผือกบัวขำว. (2561). รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำวิสำหกิจชุมชนด้ำนอำหำรในจังหวัด 
ประจวบครีีขันธ์. วำรสำรมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัสรุินทร์, 20(2): 223-236. 
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     2.10 จิรนันท์ มณีน้อย และวภิวำนี เผือกบัวขำว. (2560). กำรประเมินผลนโยบำยแรงงำนต่ำงดำ้วของ 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี, 7(2): 69-76. 
     2.11 มัณฑนำ อินทรสุภำ และวิภวำนี เผือกบัวขำว. (2560). กำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพของ 
คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร. วำรสำร 
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ, 10(2): 59-72. 
     2.12 วิภวำนี เผือกบัวขำว ประสำรโชค ธุวะนุติ และชนัด เผำ่พันธุ์ดี. (2560). กำรก ำหนดนโยบำย
ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนไทย-เมียนมำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วำรสำรวิชำกำร Veridian E-Journal 
Silpakorn University ฉบับภำษำไทย สำขำมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศลิปะ, 10(3): 68-8 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2543 – 2547 อดีตอำจำรย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภติ จังหวัดเพชรบุรี 

2553 – 2554 อดีตรองคณบดีบณัฑิตวิทยำลัย ฝ่ำยวิจัยและประกนัคุณภำพ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสรุนิทร์ 
2553 – 2554 อดีตกรรมกำรวิทยำนิพนธ์ ระดับปรญิญำโทและดุษฎีบัณฑติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิทร์ 
2556 – 2558 อดีตรองคณบดี ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะมนษุยศำสตรและสังคมศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์
2556 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
2556 –ปัจจุบัน กรรมกำรวิทยำนพินธ์ ระดับปรญิญำโทและดุษฎีบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี 
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยพัฒนำท้องถิ่น พ้ืนท่ีจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
2561 – ปัจจุบัน ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรวำงแผนและกำรบริหำรจดักำรยุทธศำสตร์  

4.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ  
4.4 วิทยำนิพนธ์ 1 
4.5 นโยบำยสำธำรณะและกำรวิเครำะห์นโยบำย 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
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6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
10 นำยอภิรัตน์ อุดมทรัพย ์

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
วุฒิกำรศึกษำ :  
    Ph.D. (Rural Development) Central Luzon State University,  

Philippines (2551) 
    M.S. (Rural Development) Central Luzon State University, 

Philippines (2548) 
    ร.ม. (กำรเมืองและกำรจดักำรปกครอง) จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั (2558) 
    ศศ.บ. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง (2545) 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
 
2. ผลงานวิจัย 
     1.1 มณีนุช ศรนรินทร,์ และ อภิรัตน์ อุดมทรัพย์ (2561). ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ของผู้บริหำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลในจังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลยั
รำชภัฏสวนสุนันทำ, 3, 55-62. 
     1.2 ดำรำรัตน์ ค ำโพธิ์และ อภริัตน์ อุดมทรัพย์. (2561). กำรยอมรับกำรปลูกหญ้ำเนเปยีร์เพื่อใช้เป็นชีวมวลในกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำของเกษตรกรต ำบลป่ำเด็ง อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์. 111-117. 
     1.3 จุฬำลักษณ์ เกษมจติร และอภิรัตน์ อุดมทรัพย์. (2562, กรกฎำคม). ปัจจัยทีม่ีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำร
บริโภคกำแฟ: กรณีศึกษำประชำชนในพ้ืนท่ีเทศบำลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์. กำรประชุมวชิำกำรกำร
ประชุมหำดใหญ่วิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่10, มหำวิทยำลัยรำชภัฏหำดใหญ่. 1009-1022. 
     1.4 อรรถรส แตงอุดม อภิรัตน์ อุดมทรัพย์ และ จรรยำ อุดมทรัพย์. (2564). กำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และ
กำรตลำดของสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพงภำยใต้โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง. กำรประชมุวิชำกำรกำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ครั้งท่ี 20, มหำวิทยำลัยทักษิณ. 331-343. 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
 2552 – 2560     ประธำนสำขำวชิำและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตรแ์ละ

สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเพชรบุรี  
2560 – ปัจจุบัน   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี 

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำรเจรจำต่อรอง 

4.2 ภำวะผู้น ำและจรยิธรรมในกำรบริหำร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4.3 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร ์
4.4 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐศำสตร์   

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 

11 นำงกุลสกำวว์ เลำหสถติย ์
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำโท 
   ร.ม. (กำรเมืองและกำรจดักำรปกครอง) จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

(2547) 
   ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษำ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2536) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
 
2. ผลงานวิจัย 
 2.1 กุลสกำวว์ เลำหสถิตย.์ (2560) .แผนกลยุทธ์วิสำหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว อ ำเภอหนองหญ้ำ

ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี, 10, 68-78. (TCI-2) 
3. ประสบการณ์การท างาน 
 2537-2540 ฝ่ำยสมำชิกบัตรเครดติ ธนำคำรกรุงเทพจ ำกดั มหำชน ส ำนักงำนใหญ่ 

2540-2543 ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจแฟรนไชล์ บริษัทซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น จ ำกัด มหำชน ส ำนักงำนใหญ ่
2544-2551 อำจำรย์หมวดคณติศำสตรร์ะดับมัธยมศึกษำและหัวหนำ้ฝ่ำยแนะแนวระดับประถมศึกษำ 
โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุร ี
2558 – ปัจจุบัน  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี 

4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 ควำมรู้เบื้องต้นทำงรัฐศำสตร ์

4.2 กำรเมืองภำคประชำชนท้องถิ่น 
4.3 กำรจัดกำรภำวะวิกฤติและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4.4 กำรจัดกำรวสิำหกิจชุมชนท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 

12 นำงสำวเสำวลักษณ์ วิบรูณ์กำล 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร : อำจำรย ์
วุฒิกำรศึกษำ :  
    ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยศรีปทุม (2564) 
    รป.ม. (นโยบำยสำธำรณะ) มหำวิทยำลัยนเรศวร (2555) 
    ศศ.บ. (พัฒนำสังคม) มหำวิทยำลัยนเรศวร (2550) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
 
2. ผลงานวิจัย 
      2.1 เสำวลักษณ์ วิบรูณ์กำล , จ ำรัส อ้ึงศรีวงษ์ และณัชชำนุช  พิชิตธนำรัตน์ (2562). แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรกลุ่มออมทรัพย์อยำ่งยั่งยืนของกลุ่มออมทรัพย์บ้ำนหินตั้ง ต ำบลชัยเกษม อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์. รายงานสบืเนื่องกำรประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 5, 22 มีนำคม 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวดัเลย. หน้ำ 1125-1132. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 2555 – ปัจจุบัน    อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 
4. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.1 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

4.2 กำรจัดกำรองค์กำรสมัยใหม ่
4.3 ทฤษฎีองค์กำรและกำรพัฒนำองค์กำร 
4.4 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร ์
4.5 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร 
4.6 กำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
4.7 กำรจัดกำรภำวะวิกฤตและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4.8 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 
4.9 นโยบำยสำธำรณะและกำรวิเครำะห์นโยบำย 
4.10 พฤติกรรมองค์กำร 

5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการด้านการนิเทศ 
 อำจำรย์นิเทศนักศึกษำหลักสูตรรฐัประศำสนศำสตร์บณัฑติ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รำยวิชำฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ที่ 756/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
------------------------------------------------------ 

  ด้วยคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตร สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำขำวิชำนิติศำสตร์ สำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ และ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564)  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวสอดคล้องและเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
และคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร พ.ศ. 2562 และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรำยนำมดังนี้   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1. อำจำรย์ จ.ส.ต.ดร.รัฐ  กันภัย  ประธำนสำขำวิชำ   ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธงพล พรหมสำขำ ณ สกลนคร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด  ดวงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. ดร.เจริญพงษ์  ศุภธีระธำดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
5. นำงสำวทัศนีย์  เจ๊ะมะ ผู้เรียนในสำขำวิชำ   กรรมกำร 
6. สิบเอกอรรถพล  เกตุบรรจง ศิษย์เก่ำในสำขำวิชำ   กรรมกำร 
7. นำงสำวกษมำ  มั่งประยูร ผู้ใช้บัณฑิตในสำขำวิชำ   กรรมกำร 
8. อำจำรย์ ว่ำที่ ร.ต.หญิง วรรณีศำ สีฟ้ำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
9. อำจำรย์ดรุณี ทิพย์ปลูก อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นำวิน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
11. อำจำรย์เทิดศักดิ์  ทองแย้ม อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  กรรมกำร 
13. อำจำรย์ ดร.อภิรัตน์  อุดมทรัพย์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
14. อำจำรย์ ดร.ดำรัณ พรำหมณ์แก้ว อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
15. อำจำรย์กุลสกำวว์  เลำหสถิตย์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภวำนี  เผือกบัวขำว อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร  
17. อำจำรย์ธนัฏฐำ  ขนอม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
18. อำจำรย์สรัญพัทธ์  เอี๊ยวเจริญ                   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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19. อำจำรย์เสำวลักษณ์  วิบูรณ์กำล อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
1. อำจำรย์พนัส  ชัยรัมย์    ประธำนหลักสูตร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงวัชรำ  สงมำ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์มยุรี   วัดแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. นำยสุรเชษฐ์ ชิตรัตน์    ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
5. นำงสำวชญำณ ีณ ถลำง   ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร 
6. นำยปิยะวัตร รุ่งเรือง    ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
7. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
8. อำจำรย์ฐิติมำ สุวรรณชำติ   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
9. อำจำรย์ ดร.กิตตินันท์  บุญรอด   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  กรรมกำร 
10. อำจำรย์ทิพย์วรรณ  จุลิรัชนีกร  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. อำจำรย์ไพลิน ทรัพย์อุดมผล   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัศนัย ทั่งทอง ประธำนสำขำวิชำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพิชัย ข ำเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
3. นำยสรรักษ์ เลี่ยมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
4. นำยกฤษ แก้วอยู่ ผู้ใช้บัณฑิต  กรรมกำร 
5. อำจำรย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภำพ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
6. อำจำรย์สกุล กร่ ำธำดำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   กรรมกำร 
7. นำงสำวสุภำวดี สุขอนันต์ ศิษย์เก่ำ  กรรมกำร 
8. นำงสำววรรณิภำ  โพธิ์ประทีป ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
9. อำจำรย์อรทัย แซ่เบ๊ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. อำจำรย์วันรัต รื่นบุญ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. อำจำรย์วัชระ   เย็นเปรม  ประธำนสำขำวิชำ  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ผนิตนำฎ  ชูฤกษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กัญณภัทร  นิธิศวรำภำกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. นำงสำวปุณณดำ   ปั้นอินทร์       ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
5. นำงสำวนนท์ทิณี   กลิ่นน้อย       ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
6. นำงสำวจิตพิสุทธิ์   ชูก้อนทอง       ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร 
7. นำงสำวทิพย์ธิดำ   บุตรฉุย   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
8. นำงสำวแสงดำว   ถิ่นหำรวงษ์  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



175 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   
1. อำจำรย์เขมำ  แฉ่งฉำยำ   ประธำนสำขำวิชำ  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยำรัฐ จุลสุคนธ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. นำยธนิต  พุ่มไสว    ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
5. นำยธรำธร  ขำวนวล    ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
6. นำยนพรัตน์  ชัยวงศ์     ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร 
7. อำจำรย์นันทิยำ  ดอนเกิด   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
8. อำจำรย์กิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นำวิน   ประธำนสำขำวิชำ  ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรัชยำ  ศิริวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัณฑ์ธิมำ นิลทองค ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำวนำ อังกินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
5. พันเอกสนอง ธัญญำนนท์   ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
6. นำยสมชำย  อุทัยน้อย    ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร 
7. ดร.ธนภัทร  ณ ระนอง    ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โสภำพร  กล่ ำสกุล อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  กรรมกำร 
9. อำจำรย์ จ.ส.ต.ดร.รัฐ  กันภัย   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  กรรมกำร 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักเกียรติ  หงษ์ทอง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   กรรมกำร  
11.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรตำมรำยชื่อดังกล่ำวมีหน้ำที่ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง                            
กับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. 2552 มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี  
(มคอ.1) และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 

 
   สั่ง  ณ  วันที่  22  มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
   

                                                             
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 
 



176 
 

 

 

         
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
ที่ 757/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

------------------------------------------------------ 
  ด้วยคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตร สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำขำวิชำนิติศำสตร์ สำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ และ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวสอดคล้องและเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
และคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร พ.ศ. 2562 และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร โดยมีรำยนำมดังนี้ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดี ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรัชยำ  ศิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.พนัชกร  สิมะขจรบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
4. นำยธนภัทร  ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
5. นำยพลยุทธ  อังกินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภวำนี เผือกบัวขำว อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร กรรมกำร 
7. อำจำรย์ นต.ดร.สงครำม  สมณวัฒนำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร กรรมกำร 
8. นำยปฎิพัทธ์  จันทร์มำก ผู้เรียนในสำขำวิชำ กรรมกำร 
9. นำยอิทธิพงษ์  พลบุตร ศิษย์เก่ำ กรรมกำร 
10. นำยศรีธรรม  รำชแก้ว ผู้ใช้บัณฑิต กรรมกำร 
11. อำจำรย์สรัญพัทธ์  เอี๊ยวเจริญ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. อำจำรย์ดรุณี ทิพย์ปลูก อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี   ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สกุล  วงษ์กำฬสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
3. นำยวิชัย นะสุวรรณโน    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
4. นำยมำโนชญ์  คงรัตนชำติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
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5. นำยอรุณ   ศรีทองขวัญ   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
6. นำยอนันต์   รักมิตร    ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร 
7. นำยธีรนพ  เกียรติประเสริฐ   ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร  
8. อำจำรย์ญำวิณีย์  รักพำนิชย์   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
9. อำจำรย์ทิพย์วรรณ   จุลิรัชนีกร   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดี ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ชนำธิป ชินะนำวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
3. นำยสุริยน ยุวภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
4. นำยมำโนชญ์ คงรัตนชำติ ผู้ใช้บัณฑิต กรรมกำร 
5. อำจำรย์ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
6. อำจำรย์กฤษฎำ  แสงเจริญทรัพย์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
7. นำงสำวสุรีย์ ทรัพย์แสนล้ำน ศิษย์เก่ำ กรรมกำร 
8. นำงสำวสุดำรัตน์ อินทจักร์ ผู้เรียนในสำขำวิชำ กรรมกำร 
9. อำจำรย์อรทัย แซ่เบ๊ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. อำจำรย์วันรัต รื่นบุญ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดี    ประธำนกรรมกำร 
2. ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกำนต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อุษำ  นอ้ยทิม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. นำงสำววรรณำ  อ่อนนุ่ม   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
5. นำยธีรศักดิ์  ผ่องใส    ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
6. นำยนนทวัตร  กองหนู    ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร 
7. อำจำรย์ปิ่นปินัทธ์  ลีลำอัมพรสิน  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
8. อำจำรย์ศุภมำส   เกตุเต็ม   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
9. อำจำรย์แสงดำว  ถิ่นหำรวงษ์   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดี    ประธำนกรรมกำร 
10.รองศำสตรำจำรย์ประภำกร สุคนธมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
11.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญมำ  แฉ่งฉำยำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
12.นำยกรกต  อำรมณ์ดี     ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมกำร 
13.นำยนันทวัฒน์  แดงสิงห์   ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
14.นำยมนูญ  ชัยวงค์     ศิษย์เก่ำ    กรรมกำร  
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15.อำจำรย์กำญจนี  มฤคฑัต   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
16.อำจำรย์ภัทรำ  อัตตะวิริยะสกุล   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมกำร 
17. อำจำรย์กิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รพีพรรณ  เทียมเดช   คณบดี         ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด  ดวงจักร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรวิทย์  จินดำพล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร  
5. นำยประทิว  ข ำปัง    ผู้เรียนในสำขำวิชำ  กรรมกำร 
6. นำงสำวสุนำรี สุกิจปำณีนิจ   ศิษย์เก่ำ        กรรมกำร 
7. สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ำรัส   ผู้ใช้บัณฑิต            กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมกำร 
9.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภวำนี  เผือกบัวขำว อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร         กรรมกำร 
10.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรตำมรำยชื่อดังกล่ำวมีหน้ำที่ด ำเนินกำรวิพำกษ์ ให้ข้อเสนอแนะหรือ
ประเมินหลักสูตรตำม มคอ.2 ตลอดจนแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำและควำมเหมำะสมกับยุคสมัยมำกยิ่งข้ึน 

 
  สั่ง ณ  วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

                                                            
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสมัมนาวิพากษ์หลักสตูร 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ณ  ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ เทียมเดช 
2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรัชยำ  ศิริวัฒน์ 
3 ดร.พนัชกร  สิมะขจรบุญ 
4 นำยพลยุทธ  อังกินันทน์ 
5 นำยธนภัทร ณ ระนอง 
6 นำยศรีธรรม  รำชแก้ว 
7 นำยอิทธิพงษ์  พลบุตร 
8 อำจำรย์สุธำ เภรีภำส 
9 อำจำรย์ จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย 
10 อำจำรย์เทิดศักดิ์  ทองแย้ม 
11 อำจำรย์ธนัฏฐำ ขนอม 
12 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นำวิน 
13 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัชชำนุช พิชิตธนำรัตน์ 
14 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภวำนี เผือกบัวขำว 
15 อำจำรย์เสำวลักษณ์ วิบูรณ์กำล 
16 อำจำรย์ดรุณี ทิพย์ปลูก 
17 อำจำรย์ ดร.ดำรัณ พรำหมณ์แก้ว 
18 อำจำรย์ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์ 
19 อำจำรย์สรัญพัทธ์ เอ๊ียวเจริญ 
20 อำจำรย์ ว่ำที่ ร.ต.หญิงวรรณีศำ สีฟ้ำ 
21 อำจำรย์ นำวำตรี ดร.สงครำม สมณวัฒนำ 
22 อำจำรย์กุลสกำวว์ เลำหสถิตย์ 
23 นำยปฏิพัทธ์  จันทร์มำก 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญทางการบริหารภาครัฐใน
ด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการบริหารภาครัฐ
และภาคเอกชนในด้านการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัย ทักษะในการ
ท างาน มีความคิดริ เริ่ม และมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล ในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งการบริหารการ
พัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น
และความเป็นประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มี
ค ว ามสามารถ ใน เชิ ง กร ะบวนทั ศน์ แ ล ะ
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถ
น าผลการศึกษามาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
ระบบกลไกทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้
อย่างเหมาะสม สนองต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น รวมองค์การประเภทการถ่ายโอน
กิจกรรมของรัฐและกิจกรรมภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มี
ความสามารถ และสมรรถนะ ในเชิงกระบวน
ทัศน์ กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลที่เป็นระบบ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน าผลการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบกลไกทางการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาการบริหารที่เกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ สนองต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์การประเภทการ
ถ่ายโอนกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มี
ความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจน
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
กิ จการสาธารณะด้ วยความรั บผิ ดชอบที่
ต รวจสอบได้ และมี ความรั บผิ ดชอบทาง
ผลประโยชน์สาธารณะและพลเมือง 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มี
ความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ มีหลัก
จรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร 
คุณธรรมจริยธรรม ในการออกไปรับใช้สังคม 
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการ
บริหารกิจการสาธารณะโดยมีความรับผิดชอบ
ต่อการบริหารท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 

 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
รหัสวิชา 2551101 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีองค์การและการพัฒนา
องค์การ 

3(3-0-6) √  √ √  √    

CLO1 ตระหนักรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ 

 

CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีองค์การในยุค
ต่างๆ 
CLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
องค์การได้ 
CLO4 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
CLO5 มีความเข้าใจกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี 
รหัสวิชา 2551401 ชื่อรายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) √   √ √ √    
CLO1 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต 

 

CLO2 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างสร้างสรรค์  และคิด
อย่างเป็นระบบ ตามหลักพ้ืนฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ 
CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
รหัสวิชา 2551402 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) √   √ √ √    
CLO1 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต 

 

CLO2 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างสร้างสรรค์  และคิด
อย่างเป็นระบบ ตามหลักพ้ืนฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ 
CLO3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
CLO4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
รหัสวิชา 2551403 ชื่อรายวิชา กฎหมายส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

3(3-0-6) √  √ √ √     

CLO1 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยยึด
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมเป็นส าคัญ 

 

CLO2 มีการคิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้
ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
CLO3 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ 
ประเมินผล เพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเองในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
รหัสวิชา 2551404 ชื่อรายวิชา กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3(3-0-6) √  √  √ √    

CLO1 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้จิตส านึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารงาน 

 

CLO2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยการบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการภาระงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
CLO3 มีการคิด วิเคราะห์อย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และมี
วิจารณญาณแก้ไขปัญหาในการบริหารได้อย่างเป็นระบบ 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
รหัสวิชา 2551406 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

3(1-2-6)  √  √ √     

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์พ้ืนฐานทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 

CLO2 สามารถบูรณาการค าศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ ได้ 
CLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และบทความวิชาการ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO4 เกิดทักษะในการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น 
รหัสวิชา 2551407 ชื่อรายวิชา พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
การเมืองของการปกครองไทย 

3(3-0-6)  √ √   √    

CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 

 

CLO2 สามารถบูรณาการความรู้ทางการเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองกับศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้องได้ 
CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
รหัสวิชา 2552102 ชื่อรายวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6)          
CLO1 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ 

 

CLO2 ตระหนักในคุณค่า ความส าคัญของธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมที่มีต่อการบริหารราชการ สังคม ประชาชน และองค์การ
ภาคส่วนอื่นๆ   
CLO3 ประยุกต์องค์ความรู้ ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาตนเอง และใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO4 มีทักษะในการน าทีม เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
CLO5 สามารถสืบค้นข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รหัสวิชา 2552103 ชื่อรายวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ภาครัฐในยุคดิจิทัล 

3(1-2-6)  √ √ √ √ √    

CLO1 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และประเมินผลแหล่ง
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

CLO2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงาน  
CLO3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของระบบสารสนเทศ 
CLO4 มีทักษะทางปัญญาในการคิดอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์
เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวางแผน การแก้ปัญหาในการ
บริหารงาน และพัฒนาระบบการบริหารงาน 
CLO5 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารองค์การ 
รหัสวิชา 2552301 ชื่อรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) √  √   √    
CLO1 ตระหนักรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ 

 

CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้
เป็นอย่างดี 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO3 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในบทบาทผู้น าและผู้ร่วมทีม 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
องค์การได้ 
รหัสวิชา 2552501 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

3(3-0-6)   √ √ √ √    

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์  
CLO2 มีทักษะทางปัญญาในกฎอุปสงค์ กฎอุปทานและ รายได้
ประชาชาติ การบริหารภาครัฐกับเศรษฐกิจทั้งจุลภาคและมหภาค 
CLO3 ตระหนักในคุณค่า ตระหนักในการบริหารทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและประเทศโดยรวม 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้
ในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจ าวันได้ดี 
รหัสวิชา 2553202 ชื่อรายวิชา การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)          
CLO1 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและ
การบริหารเพ่ือการพัฒนา 

 

CLO2 อธิบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์การภาครัฐที่มีต่อ
สังคม ประชาชน และเอกชน 
CLO3 บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร 
และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ  
รหัสวิชา 2553203 ชื่อรายวิชา นโยบายสาธารณะและการ
วิเคราะห์นโยบาย 

3(2-2-5) √   √ √ √    

CLO1 มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย  
CLO3 มีทักษะทางปัญญาในการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถคิด
วิเคราะห์เชื่อมโยงนโยบายสาธารณะกับการแก้ไขปัญหาของ
องค์การ สังคมและประเทศ 
CLO4 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
รหัสวิชา 2553416 ชื่อรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทาง
สังคมศาสตร์ 

3(2-2-5) √ √ √  √     

CLO1 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยกับ
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 

CLO2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ 
เพ่ือก าหนดโครงร่างงานวิจัยได้ 
CLO3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลการวิจัยได้ 
รหัสวิชา 2553417 ชื่อรายวิชา การวางแผนและการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ 

3(1-2-6) √   √ √ √    

CLO1 มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

CLO2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและ
กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ภายนอก
องค์การ 
CLO3 มีทักษะในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การสร้างทางเลือก
กลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
CLO4 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ 
รหัสวิชา 2553502 ชื่อรายวิชา การบริหารการคลังและ
งบประมาณ 

3(1-2-6) √  √ √ √ √    

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการศึกษาคลังและความ
เป็นมาของการคลังของไทยและสถาบันการคลังต่างๆ 

 

CLO2 มีทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและ
รายจ่าย และภาษีของรัฐและการค านวณภาษี 
CLO3 ตระหนักในคุณค่า ตระหนักในการบริหารใช้จ่ายภาครัฐเกิด
หนี้สาธารณะและการคลังที่เก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ ท้องถิ่น



200 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

และรัฐวิสาหกิจที่เกิดการจากใช้นโยบายการเงินและนโยบายการ
คลังของประเทศ 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้
ในองค์กรได้ดี ระบบGFMIS 
รหัสวิชา 2554204 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์โครงการและการ
บริหารโครงการ 

3(2-2-5) √   √ √ √    

CLO1 มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของ
โครงการ 
CLO3 มีทักษะทางปัญญาในการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถคิด
วิเคราะห์ถึงผลกระทบของโครงการ 
CLO4 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโครงการ 
CLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
โครงการ 
รหัสวิชา 2552105 ชื่อรายวิชา ปรัชญาและแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐ 

3(3-0-6)          

CLO1 อธิบายปรัชญาและแนวคิดการบริหารภาครัฐในแต่ละยุค 
และอธิบายปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
ภาครัฐ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO2 ตระหนักในคุณค่า ความส าคัญของธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมที่ต่อสังคม องค์การภาครัฐ และองค์การภาคส่วนอ่ืนๆ  
CLO3 ประยุกต์องค์ความรู้ ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาตนเอง และใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 สามารถสืบค้นข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รหัสวิชา 2552201 ชื่อรายวิชา นวัตกรรมทางการบริหารองค์การ
สาธารณะ 

3(2-2-5)          

CLO1 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานด้านนวัตกรรมทางการบริหารองค์การ
สาธารณะ 

 

CLO2 อธิบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่มีต่อสังคม และการ
จัดบริการสาธารณะ 
CLO3 ประยุกต์องค์ความรู้ทางการบริหารภาครัฐ และสร้าง
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  
CLO4 มีทักษะในการน าทีม สามารถสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน  
CLO5  ท างานและน าเสนอรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

รหัสวิชา 2552107 ชื่อรายวิชา การบริหารธุรกิจกับการตลาด
ภาครัฐ 

3(3-0-6)          

CLO1 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานด้านการบริหารธุรกิจกับการตลาด
ภาครัฐ  

 

CLO2 ตระหนักในคุณค่า ความส าคัญของธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมที่ต่อสังคมขององค์การภาครัฐ และองค์กรภาคส่วนอื่นๆ  
CLO3 บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 มีทักษะในการน าทีม เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
CLO5 ท างานและน าเสนอรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
รหัสวิชา 2553106 ชื่อรายวิชา การจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(1-2-6)   √ √ √ √    
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่  
CLO2 มีทักษะทางปัญญาในการคิดอย่างเป็นระบบและเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการจัดการ
องค์การ 
CLO3 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในการจัดการองค์การ 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
องค์การได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

รหัสวิชา 2553108 ชื่อรายวิชา ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ  

3(3-0-6)          

CLO1 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดบริการสาธารณะระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

CLO2 ตระหนักในคุณค่า ความส าคัญของธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมที่ต่อสังคมขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 
CLO3 ประยุกต์องค์ความรู้ ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาตนเอง และใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 มีทักษะในการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งผู้ตาม 
และผู้น า เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
CLO5 สามารถสืบค้นข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รหัสวิชา 2553109 ชื่อรายวิชา การจัดการองค์การไม่แสวงหาผล
ก าไร 

3(3-0-6) √   √  √    

CLO1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับองค์การไม่แสวงหาผล
ก าไร 

 

CLO2 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO3 สามารถสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดองค์การได้ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
รหัสวิชา 2553110 ชื่อรายวิชา ธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

33(3-0-6)          

CLO1 อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

CLO2 ตระหนักในคุณค่าของธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
องค์การภาครัฐ และหรือตัวบุคคลที่มีต่อสังคม ประชาชน และ
เอกชน 
CLO3 ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรม เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์   
CLO4 มีทักษะในการน าทีม เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
CLO5 สามารถสืบค้นข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รหัสวิชา 2554110 ชื่อรายวิชา การจัดการภาวะวิกฤตและการ
บริหารความเสี่ยง 

3(1-2-6) √ √ √   √    

CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO2 สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับศาสตร์อื่นๆ
ที่เก่ียวข้องได้ 
CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
CLO5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกปัจจุบันได้ 
รหัสวิชา 2554302 ชื่อรายวิชา การจัดการความขัดแย้งและเจรจา
ต่อรอง 

3(1-2-6) √  √   √    

CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 

 

CLO2 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
CLO3 มีความเข้าใจในหลักคิดของการจัดการความขัดแย้งและ
เจรจาต่อรอง 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รหัสวิชา 2554420 ชื่อรายวิชา สัมมนาการบริหารงานภาครัฐและ
เอกชน 

1(0-3-6) √ √    √    

CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO2 สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการสัมมนากับศาสตร์อ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องได้ 
CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการสัมมนาได้ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
รหัสวิชา 2552405 ชื่อรายวิชา กฎหมายส าหรับการปกครอง
ท้องถิ่น 

3(3-0-6) √ √ √ √      

CLO1 สามารถวางแผน รับผิดชอบ ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ โดยยึดกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมเป็น
ส าคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

CLO2 สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือประเมินศักยภาพ และแนวทางเพ่ือ
การพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
CLO3 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ 
ประเมินผล เพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเองในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล ความรู้
ที่เก่ียวข้องจากแหล่งสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
รหัสวิชา 2552410 ชื่อรายวิชา แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น   3(3-0-6)   √ √ √ √    
CLO1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในการจัดการองค์การ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO2 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฎีบริหารได้ 
CLO3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์และเป็น
ระบบ 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
รหัสวิชา 2553205 ชื่อรายวิชา นโยบายการจัดการสาธารณะและ
สวัสดิการสังคมของท้องถิ่น 

3(3-0-6) √   √ √ √    

CLO1 มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

CLO2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมโดยท้องถิ่นและชุมชน 
CLO3 มีทักษะทางปัญญาในการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถ
การออกแบบและก าหนดนโยบายที่เหมาะสมส าหรับท้องถิ่น 
CLO4 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารกิจการสาธารณะและสวัสดิการสังคม 
รหัสวิชา 2553412 ชื่อรายวิชา การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(1-2-6)  √ √   √    
CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 

 

CLO2 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฎีบริหารจัดการได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
รหัสวิชา 2553413 ชื่อรายวิชา การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) √ √  √  √    
CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 

 

CLO2 มีความรอบรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแล้ว
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นได้ 
CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
รหัสวิชา 2553414 ชื่อรายวิชา การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 3(1-2-6) √ √    √    
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน 

 

CLO2 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 
CLO3 สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน
กับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO4 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO5 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
รหัสวิชา 2553415 ชื่อรายวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชน
แบบยั่งยืน 

3(1-2-6) √ √    √    

CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 

 

CLO2 สามารถบูรณาการความรู้ทางเศรษฐกิจ สังคมกับศาสตร์
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO3 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
รหัสวิชา 2553503 ชื่อรายวิชา การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(1-2-6) √  √ √  √    
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการกระจายอ านาจทางการ
คลังของท้องถิ่น 

 

CLO2 มีทักษะทางปัญญาในการเปรียบเทียมสังคมท้องถิ่นที่เหลื่อม
ล้ า ทางด้านรายได้ รายจ่ายและงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ทางแก้ปัญหา 
CLO3 ตระหนักในคุณค่า ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ภาครัฐลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและพัฒนาท้องถิ่น 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือน ามาใช้
ในองค์กรได้ดี 
รหัสวิชา 2554419 ชื่อรายวิชา กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

3(1-2-6) √ √    √    

CLO1 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 

 

CLO2 สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
กับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO3 สามารถสืบค้นและประมวลผลข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ตนเองได้ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
รหัสวิชา 2554421 ชื่อรายวิชา สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น 1(0-3-6) √ √    √    
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับองค์การไม่แสวงหาผล
ก าไร 

 

CLO2 มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ 
CLO3 สามารถสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดองค์การได้ 
CLO4 มีทักษะและบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

รหัสวิชา 2553801 ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1(90) √  √ √ √     

CLO1 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่ม  

 

CLO2 มีการคิด วิเคราะห์ น าความรู้ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
CLO3 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ 
ประเมินผล เพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเองในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
รหัสวิชา 2554802 ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(540) √  √ √  √    
CLO1 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้จิตส านึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพในการออกไปรับใช้สังคม 

 

CLO2 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
CLO3 สามารถท างานรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสังคมเป็นส าคัญ 
CLO4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสัมพันธ์กับ PLOs 
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ภาคผนวก ญ  
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 
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ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 
 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

1 วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร  การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย
ศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
พันธกิจ (Mission) 
     1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมือง
ดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 
     2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
     3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
     4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการ
วิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่
สากล 
     5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เว็บไซต์ กองแผนงาน 
 

2 ปรัชญา
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

“คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล” ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

3 วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 

วิสัยทัศน์ 
     เป็นองค์กรชั้นน าด้านการท่องเที่ยว ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 
     1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ 
     2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ทางวิชาการและมาตรฐานสากล 
     3. พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารต่างประเทศเพ่ือความเป็นสากล 
     4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น 
     5. พัฒนาการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาก
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชน 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

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

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
     คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 
     1. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
          (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
         (2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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     2. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้(Knowledge) 
          (1) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
          (2) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
         (3) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 
     3. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
          (1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
          (2) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) 
          (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
          (2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          (3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม 
     5. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
          (1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 



216 
 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

          (2) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
          (3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ข้อก าหนดสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

ไม่มี  

6 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

     การพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ดังนั้นในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

7 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

     การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่
ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ี
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น ภายใต้บริบท
ของโลกท่ีไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การแข่งขันการช่วงชิงความได้เปรียบ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน เงินทุน สินค้า และบริการระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่สูงกว่า พร้อมที่จะส่งออก เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ท าให้ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้สามารถสอดรับกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของประชาคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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โลกโดยบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับหลักกลยุทธ์ กระบวนการในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริม
แนวทางทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

8 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 

     วสิัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย
คุณลักษณะผู้เรียน 3 ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น และทักษะการเรียนรู้ 8 
ประการ (8Cs) ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  
     1. เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน      
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

ประกาศฯ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 
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     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
     6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

9 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เรื่อง 
มาตรฐาน
การศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม ความเพียรและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 
 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
 

10 ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (8Cs) ประกอบด้วย ทักษะต่อไปนี้  
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

แหล่งข้อมูลบทความ
วิชาการด้านการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

11 ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 ทักษะหลัก ได้แก่  
1. ทักษะการคิด ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิง

วิพากษ์ ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิดค านวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 
2. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะ การรู้สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วย

การน าตนเอง ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการวิจัย  
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร  

แหล่งข้อมูลบทความ
วิชาการด้านการศึกษา 

12 คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ดังต่อไปนี้   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. คิดเป็นท าเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
 

13 อัตลักษณ์
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 

14 ความต้องการ
จ าเป็นของ
นายจ้าง 

     จากการส ารวจความคิดเห็นของนายจ้างซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริษัทเอกชน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพชรบุรีตามความต้องการของ
นายจ้างประกอบด้วย 
     1. ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ 4.75 มากท่ีสุด 
           บัณฑิตต้องสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ 
ประเมินปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานในประเด็นต่างๆ ได้ และเป็นผู้ที่มีจิตส านึกสาธารณะ 

แบบสอบถาม 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

     2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ 4.62 มากท่ีสุด 
          บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อ
เวลาและความรับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและต้องเคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม     
     3. ด้านความรู้ อยู่ในระดับ 4.50 มากที่สุด 
          บัณฑิตต้องสามารถน าความรู้ที่มีไปบูรณาการในการท างาน และน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ 4.30 มากที่สุด 
            บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้  
     5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระดับ 4.28 มาก
ที่สุด 
            บัณฑิตต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

15 ความต้องการ
จ าเป็นของศิษย์
เก่า 

     จากการส ารวจความต้องการของศิษย์เก่าพบว่า ความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ประกอบด้วย 
      1. ด้านความรู้ อยู่ในระดับ 4.68 มากที่สุด 
            - สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่น การบริหาร การจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
           - มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้  
           - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานในประเด็นต่างๆ ได้ 
    2. ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ 4.65 มากท่ีสุด 

แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

           - มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ กับสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม 
     3. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ 4.60 มาก
ที่สุด 
            - สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 
            - สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ 
     4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ 4.42 มากท่ีสุด 
  - มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  - มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม   
     5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ 4.40 มากที่สุด 
  - แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
            - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     

16 ความต้องการ
จ าเป็นของศิษย์
ปัจจุบัน 

     จากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน พบว่า ความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ประกอบด้วย 
     1. ด้านความรู้ อยู่ในระดับ 4.78 มากที่สุด 
            - สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่น การบริหาร การจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
           - มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้  
     2. ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ 4.60 มากท่ีสุด 

แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์จากศิษย์ปัจจุบัน 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

           - มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ กับสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม 
     3. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ 4.56 มาก
ที่สุด 
            - สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 
            - สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ 
     4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ 4.40 มากท่ีสุด 
  - มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  - มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม   
           - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานในประเด็นต่างๆ ได้ 
     5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ 4.36 มากที่สุด 
  - แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
            - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     

17 ความต้องการ
จ าเป็นของ
อาจารย์ 

          จากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน พบว่า ความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ประกอบด้วย 
      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ 4.64 มากท่ีสุด 
  - มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  - มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
  - มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม 
  - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม     
     2. ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ 4.50 มากท่ีสุด 

การสนทนากลุ่ม รายงาน
การประชุม 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders
/Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 

            - มีทักษะทางปัญญาในวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงตนเอง 
            - มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ กับสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม 
            - มีจิตส านึกสาธารณะ 
  - เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และมีวิจารณญาณ     
     3. ด้านความรู้ อยู่ในระดับ 4.43 มากที่สุด 
            - มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
            - สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่น การบริหาร การจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
            - มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้  
     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ระดับ 4.29 มาก 
          - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
      - แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
          - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs  
กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 
 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

1 มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่เป็น
ระบบ 

     มีความสามารถ และสมรรถนะ ในเชิงกระบวนทัศน์ กระบวนการ
วางแผน การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่เป็นระบบ และมีสามารถในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบกลไก
ทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถแก้ปัญหา
การบริหารที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ สนองต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
องค์การประเภทการถ่ายโอนกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

PLO5 

2 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

     มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนในด้าน
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัย ทักษะในการท างาน มี
ความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง
การบริหารการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและความเป็น
ประชาคมอาเซียน 

PLO4 

3 ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารกิจการสาธารณะ 

     มีหลักจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร คุณธรรม
จริยธรรม ในการออกไปรับใช้สังคม ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ในการบริหารกิจการสาธารณะโดยมีความรับผิดชอบต่อการบริหารท้องถิ่น 
ชุมชน และประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

PLO6 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

4 มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

     การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเอง การเลือกใช้แหล่งสืบค้นข้อมูล  PLO2 

5 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     หลักการในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน 

PLO1 

6 มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการปฏิบัติงาน 

     การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การน าเสนองาน การให้บริการ การ
สืบค้นข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล 

PLO2, PLO3 

 
หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
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ภาคผนวก ฏ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 





   

   

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มคอ.๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑. ชื่อ สาขาวิชา       สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
 
๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   (.............................) 
    รป.บ. (.................................) 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (………………………) 
    B.P.A (.................................) 
    Bachelor of Arts (Public Administration) 
    B.A. (Public Administration) 
 
หมายเหตุ การเรียกชื่อปริญญาอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนัก 
รู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ 
ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ  
ให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 

๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๔.๓ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ

ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง 

ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 



มคอ.๑ 

๒ 

 

๔.๕ มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง 

 
หมายเหตุ สถาบันอาจเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย

การศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้  

๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)  
 (๑) พัฒนานิสัยและประพฤตตินอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ 
      ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   
 (๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม  
      จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
๕.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)  
 (๑) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ 
      ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแกป้ัญหาและการต่อยอด 
     องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๕.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ 
     รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้  

  แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง  
  สร้างสรรค์ 

๕.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (Interpersonal Skills and Responsibility)  

(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง 

   ความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง 
     และบริบทของกลุ่ม 

๕.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  



มคอ.๑ 

๓ 

 

      สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และ   
     การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
     กับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิตขิั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา 

   ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
๗.๑ ระดับปริญญาตรี 
 โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด 
และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 
 ๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้        
การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (๑) กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จ าเป็นต้องเรียน       
เพ่ือเป็นพื้นความรู้ส าหรับการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาชีพ 

  (๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม           
องค์ความรู้ขั้นต่ าของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวน 
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
 ๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในแต่ละหมวดวิชาได้ตามปรัชญา 

และวัตถุประสงค์หลักสูตร รวมทั้งการก าหนดให้มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านหรือวิชาชีพเลือก รายวิชา 
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ฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 

๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
 การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็น 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้ 
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ได้แก่ (๑) กลุ่มองค์ความรู้ 
ด้านองค์การและการจัดการ (๒) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (๓) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (๔) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (๕) กลุ่มองค์ความรู้ 
ด้านการคลังและงบประมาณ โดยขอบเขตและสาระส าคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ  มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๘.๑ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบ 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่         
ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 
ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร 
จัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน          
การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมและนวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น 

 ๘.๒ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลือก 
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การจัดท าโครงการสาธารณะ การวางแผน 
และการบริหารโครงการสาธารณะ และการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เป็นต้น 

 ๘.๓ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหาร 
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร 
จัดการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ทั้งนี้ องค์การหมายรวมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 
องค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 ๘.๔ กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative 
Concepts and Theories) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง 
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประ เทศ  
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กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรั บ   
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดท าและการส่งมอบ 
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น 

๘.๕ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ            

ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็น 
ผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่าย 
ภาครัฐ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นต้น 

หมายเหต ุสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 
เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 

 
 ในแต่ละกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ในข้อ ๕) ได้ดังนี้ 

ก. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้           
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ท าให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็น 
การสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
ภายในองค์การต่อไป 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การทั้งภาครัฐและ         
ภาคส่วนอื่น การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ อันจะส่งผลให้ 
ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์การทั้งในส่วนของ           
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การทั้งภาครัฐ
และภาคส่วนอ่ืน การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ อันจะ 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน         
ในองค์การ ตลอดจนสามารถท่ีจะน าความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในองค์การทั้งภาครัฐและภาคส่วนอื่น พฤติกรรมการแสดงออกของ 
บุคคล ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับเพ่ือนร่วมงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมและ
พัฒนาความเป็นผู้น าได ้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสถิติต่างๆ ขององค์การมาวิเคราะห์และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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 ข. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน            
แต่ละด้านดังนี ้
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
และสังคมมากที่สุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากขึ้น 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
วิธีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินนโยบายและโครงการสาธารณะด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถน าหลักการมาอธิบายนโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
ทางเลือกนโยบายและโครงการสาธารณะอันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์
และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
นโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะน า 
ความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในบริบทของการก าหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจา
ต่อรองในการเลือกทางเลือกนโยบาย ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจาต่อรอง และยกเหตุผล
ประกอบและแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของสังคม ประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกนโยบายต่างๆ การก าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือน าเสนอ
กับกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 
 ค. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการวางแผน บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม การบริหารค่าจ้างเงินเดือน           
ที่เป็นธรรม การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ซึ่งจะสร้างค่านิยมและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  

ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและน าหลักการมาใช้ในงาน         
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยสามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การได้ 



มคอ.๑ 

๗ 

 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือปรับตัวในการท างานได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าวิธีการและแนวคิดในเชิงปริมาณไปวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ 
บุคลากรและความต้องการขององค์การ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากร 
มนุษยใ์นองค์การ และสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 
 ง. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวคิดและหลักการ 
บริหาร ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมได ้
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และ       
รัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ  
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหาร 
จัดการภายในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
ดังกล่าวในการท างาน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได ้
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ   
การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้  
ในการท างาน เน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะเน้นถึง          
การบริหารงานภาครัฐ การจัดท าและการส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการท้องถิ่น            
ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียน            
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถ             
เสนอความเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และวิธีการ          
ทางสถิตใินการน าเสนอ อธิบาย รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 
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จ. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ  มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแตล่ะด้านดังนี้ 

เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ           
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบ การภาครัฐ          
การบริหารการเงิน ขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหาร 
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และ      
รายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการคลัง 
และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลังและงบประมาณ 
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างส านึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลังและงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ 
การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถ 
ประยุกต์ใช้ในการท างานและระบบการเงินการคลังขององค์การที่ไปปฏิบัติงานได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ท าให้ผู้เรียนสามารถท าความ 
เข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจน 
เสนอแนะทางเลือกทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณต่อสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องได้     
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนรับฟังความเห็นและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลัง 
และงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือน ามาอธิบายสถานการณ์ 
ทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือที่จะพยากรณ์และ 
น าเสนอทางเลือก ทางการคลังบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตออกสู่สังคมและ          
ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังนี้ 



มคอ.๑ 

๙ 

 

๙.๑ กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา 
ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด ารงชีพ ในสังคม 
กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 

 ๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับก่อนหลัง รวมถึงการก าหนดวิชา 
พ้ืนฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระส าคัญในหลักสูตร รวมไปถึงการสร้าง 
งานวิจัย ที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ         
การจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 ๙.๑.๒  กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 
ตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดล าดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  สามารถ 
ประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้น าเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจู งใจให้แก่ผู้เรียนโดยการตั้งค าถาม      
ให้คิดวิเคราะห์เพ่ือการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจ าเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัย   
ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน ผู้เรียนและ
ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

  ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  (๑) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ     

ไปพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะ  
การปฏิบัติงานได้จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ           
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา 
เป็นต้น 

  (๒) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา  (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจ าเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 

  (๓) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผู้เรียน 
มุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ 
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 

  (๔) การสอนแบบ CCPR Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย 

    (๔.๑) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality - Based Instruction) 
เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้เขียนรายงาน           



มคอ.๑ 

๑๐ 

 

ที่สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบกับเพ่ือนหรือกับอาจารย์ จนความคิดเห็น 
ตกผลึกและถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์อ่ืน 

    (๔ .๒) การสอนแบบมุ ่งเน้นการสร้างผลงาน และพัฒนาเพื ่อให้เกิด       
ความคิดเห็นใหม่ (Creativity - Based Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการวิจัย 
(Research - Based Instruction) มุ่งเน้นผู้เรียนสร้างผลงาน และพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ     
โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนา และใช้           
กระบวนการวิจัยในการค้นหาค าตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย 

   (๔.๓) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - Based Instruction) 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของต่างๆ  

   (๔.๔) การสอนแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม            
(Responsibility - Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา   
แนวทางการแก้ไข 

   (๕) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ 
ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดให้มีการอภิปราย 
ในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน เช่น การอภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุ่มย่อย แบบปุจฉาวิสัชนา 
แบบโต้วาที เป็นต้น 

  (๖) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให ้
ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนฝึกท า 
หรือซักถามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอน 
รายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 

  (๗) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกล้เคียงความเป็นจริงมาก
ที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการก าหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี   
การฝึกการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จ าลอง
การท าธุรกิจ เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 

  กล่าวได้ว่า รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผู้สอนต้อง
พิจารณาบริบทของผู้เรียนและเลือกใช้แนวทางการสอนให้เหมาะสม ซึ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบของการสอนไว้ดังนี้ 

   การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 



มคอ.๑ 

๑๑ 

 

   การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
   การสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive) 
   การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
   ภาคสนาม (Field Teaching) 
   การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 
   การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
   การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching) 
   การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Instruction) 
   การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction) 
   การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 
   การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ (Learning from Masters/Philosophers) 
   การระดมสมอง (Brain Storming) 
   การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย 
   (Summarization or Presentation of Assignment) 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 
   กิจกรรม (Activities) 
 
 สถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพันธกิจ 

ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

๙.๑.๓ ระดับปริญญาตรีควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
การแสดงบทบาทสมมุติ การวิเคราะห์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ในสังคมร่วมกันในชั้นเรียน ฯลฯ 

 
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้อง 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิคหรือ 
วิธีการ สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยการสอบกลางภาค การสอบ 
ปลายภาค การสอบย่อย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วน าเสนอต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วมห้อง        
การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
จะต้องเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพ่ือให้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้         
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง 

 เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา 
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการก าหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชาต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน 

  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน 

โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 



มคอ.๑ 

๑๒ 

 

  (๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน 
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 

   (๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกต 
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงานการประเมินผลงาน    
ที่มอบหมายและการน าเสนอ 

  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 

 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิต นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรให้นิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน     

ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และ   
การประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน   
เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลังส าเร็จ

การศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน า        
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ 
ของหลักสูตรและหน่วยงาน 

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม การทวนสอบ 
อาจจะท าได้ด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา 
บรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันและมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ 

 กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก 
กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต 



มคอ.๑ 

๑๓ 

 

 การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีความร่วมมือ
ทางการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐาน 
ไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศ 
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้ตาม 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับ  
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ของทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบันที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ และสัดส่วน
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  ๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ 
   (๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

๑๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีจ านวนและคุณวุฒิ ดังนี้ 
(๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ 
   (๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมกีารสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ 
   (๓) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   (๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 



มคอ.๑ 

๑๔ 

 

   (๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   (๗) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจ านวนและคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่ 
เกี่ยวข้องต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องและมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง         
ไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ   

(๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ 

(๓) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   (๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร           
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั 
   (๗) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

  ๑๒.๔ อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มี  
ประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
โดยมีจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาคือ ๑ : ๒๕  
  ๑๒.๖ คณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ใน 
แขนงใดแขนงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล International Standard Classification of Education 
(ISCED) ๒๐๑๑ ในข้อ ๓ คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ และ ข้อ ๓๘ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร 
  ๑๒.๗ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน   
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจ าเป็นของ      
การจัดการศึกษา 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

 (๑) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



มคอ.๑ 

๑๕ 

 

 (๒) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 (๓) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืนๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

 (๔) มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
 (๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 
 (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ม ี

ผลบังคับใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและ

ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน         

ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบกลไกในการพัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถบรรลุผล          
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ 
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

 (๒) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 

 (๓) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน 
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 (๔) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 (๕) จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา                       
รัฐประศาสนศาสตร์  โดยก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานทั่วไป ตามเกณฑ์       
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และหรือตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 



มคอ.๑ 

๑๖ 

 

 (๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 (๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 (๓) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

 (๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 (๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 (๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 (๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 (๘) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 
 (๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 (๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 (๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษา อาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ของสถาบัน หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง             
โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร          
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุ   
ตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๕ และมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 

 
๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรด าเนินการดังนี้ 

 (๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ 
ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   



มคอ.๑ 

๑๗ 

 

 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ         
อย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือด าเนินการพัฒนา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวข้อ
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

 (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (๒) นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของสถาบัน 
มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจาย         
ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่า 
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านใด 

 (๔) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้สาขาวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้ง  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน  

 (๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดท า 
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและ 
อนุมัตริายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 

 (๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติ              
หรือให้ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน          
นับแต่สภาสถาบันอนุมัติให้ความเห็นชอบ 

 (๗) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (๕) แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 (๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ  
แต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า  
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา  
ที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ ์
ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล     



มคอ.๑ 

๑๘ 

 

การด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เมื่อสิ้น 
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการ 
พิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ 

 (๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ        
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการ
ของหลักสูตรต่อไป 

 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
********************************* 
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