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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:
Master of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555
- กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
- ได้รับ ความเห็น ชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559
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7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทางานในองค์การภาครัฐ และองค์การ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแล พั ฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อองค์การ
ภาครัฐ และองค์การที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

2

นายสาโรช เผือกบัวขาว

3

นายรักเกียรติ หงษ์ทอง

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
- ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
- ค.ม. (บริหารการศึกษา)
- ค.บ. (ดนตรีสากล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
- ศศ.ม. (บริหารองค์การ)
- บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2547
2544
2555
2548
2524
2558
2542
2533
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์การ อันเป็นการสนองตอบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และการเคลื่ อ นย้ า ยตลาดทุ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
โดยเฉพาะการร่วมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (AEC) ในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นจึงเห็นควรทา
หลักสูตรขึ้นเพื่อจาเป็นต้องพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันเชิง
คุณภาพโดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรให้มีขีดความสามารถบริการจัดการ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ให้ครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
ของโลกให้ เ กิด ความชั ด เจน ทัน สมัย และครอบคลุม ในเนื ้ อ หาสาระเพื่ อ เอื้ อ ต่ อ หลั ก สู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ที่ทันต่อสถานการณ์ ค่านิยมใหม่ ที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน จึงเห็นควรจัดทาหลักสูตรขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพือ่ พัฒนามหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีองค์ความรู้ใหม่และสามารถนาไปปฏิบัติ ได้จริง ใน
สถานการณ์โลกยุคสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยต้องผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรัก
และผูกพันต่อท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้ อ งถิ่ น และของชาติ เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าศาสนา และ
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วย
ให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และในการผลิตมหาบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตสานึกของข้าราชการท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
13.2 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร มีหน้าที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดาเนินงานด้านวิชาการให้
เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอื่นที่ให้บริการสอน โดยสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางในส่วนของการวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง ข่ า วสาร นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ภายใต้บ ริบ ทของโลกที่ไ ร้พ รมแดนหรือ โลกาภิวัต น์ (Globalization) โดยเฉพาะการเข้า สู่
กรอบการพัฒนาประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียน เป็นเหตุให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ ขององค์ความรู้ที่สามารถตอบสนอง
และรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะในด้านการเชื่อมบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์ หลัก
กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ ทุนทางสังคม และภายใต้กรอบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ของภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งส่งเสริมแนวทางในการมุ่งผลิตบุ คลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถที่มีสมรรถนะ
สูงยิ่งขึ้น และสร้างค่านิยมร่วมในการบริห ารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ความสมดุลของทุนและ
ทรัพยากร บนฐานความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และพอประมาณ ซึ่ง
นาไปสู่วิถีทางการบริหารจัดการและพัฒนาอย่ างยั่งยืนในอนาคต ที่สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ และความเป็น
ประชาคมอาเซียน ที่ทุกประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนทัศน์ องค์ความรู้ ทุนมนุษย์ และ
นวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญใน
การรับใช้สังคมในเชิงบริหารที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นได้ดี
ดังนั้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงที่มุ่งเน้นการตอบสนองการบริหารประเทศ และรองรับการขยายตัวทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
รองรับ กรอบประชาคมอาเซี ย น ทางหลั ก สู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จึ งมี ป ณิ ธ านแน่ ว แน่ ที่ จ ะ
ตอบสนองต่อปรัชญาข้างต้น ในการเตรียมความพร้อมในการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทั้งองค์ความรู้ เทคนิ คใหม่ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริห าร และการจัดการที่ทัน สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการของนักบริหารระดับชาติ ท้องถิ่นและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ ภายใต้กรอบ
1.1.1 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และการบริหารพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสาธารณะ การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ตามแนวพระราชดาริข องพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ล อดุล ยเดช มาประยุก ต์ใ ช้
ทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมที่ครอบคลุมสามภาคส่วน คือ
รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
1.1.2 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ ผ่านฐานความคิดเชิง
บูรณาการระหว่างแนวคิดตะวันตกและตะวันออก ที่นามาสู่การบริหารจัดการ ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทของประเทศและสังคมโลก รวมทั้งทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ที่ผสมผสานได้อย่างเหมาะสมกับ
สังคมไทย
1.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
ตรรกะทางองค์ความรู้ ผ่ านบทความทางวิช าการ การท าวิจัย จนก่อให้ เกิดกระบวนทัศ น์ และวิสั ยทั ศน์ ที่
กว้างไกล นาไปสู่การบริหารจัดการและการแก้ปัญหาในองค์กรที่รับผิดชอบได้ ทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวที่มี
ความยั่งยืน
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1.1.4 มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ก ารเปลี่ ยนผ่ านกระบวนทั ศ น์ อ งค์ ค วามรู้ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ (New Public Administration) การบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) และการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) ในการนาไปใช้
ทั้งในแง่การบริหารจัดการ การวางแผนเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การ การส่งเสริมและการเป็นผู้นาองค์การ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารและพัฒ นาประเทศอย่างสอดประสานกลมกลืนกับ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์และความเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งค่านิยมทางวัฒนธรรมของพื้นที่
1.1.5 ผู้ส าเร็จ หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต มี องค์ความรู้ ค่านิยมด้านคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม ความมี จิ ต สาธารณะ และเหมาะสมกั บ หลั กการบริห ารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดีที่ ยึ ดผลประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
1.2 ปรัชญา
ผลิ ตบั ณฑิ ตและพั ฒนาบุ คลากร ให้ มี ความรู้และทั กษะทางด้ านรัฐประศาสนศาสตร์ ความเป็ น
นักบริหารมืออาชีพ มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมสามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานสากลได้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบั ณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรอบรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัย ทักษะในการทางาน มีความคิดริเริ่ม และมีวิสั ยทัศน์ที่กว้างไกล ในการนา
องค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารการพัฒนาประเทศทั้งใน ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและความเป็นประชาคมอาเซียน
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ให้ มี ส มรรถนะ ในเชิ ง กระบวนทั ศ น์
กระบวนการวางแผน การบริหารเชิงกลยุ ทธ์ และการวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลที่เป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาการบริหารที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีหลักจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพ
ทางการบริหาร คุณธรรมจริยธรรม ในการออกไปรับใช้สังคม ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการ
บริ ห ารกิ จ การสาธารณะโดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และประเทศ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม
ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร
2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
3) การติดตามผลการนาหลักสูตร
ไปใช้

กลยุทธ์
1) ทบทวนหลักสูตร การเรียนการ
สอน รวมถึงการศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
หลักสูตรที่ใกล้เคียง
2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
3) การประเมินผลหลักสูตร และ
สร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) ความพึงพอใจของหน่วยงานต่อ
คุณภาพของมหาบัณฑิต
2) ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
และผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
3) ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 3 - 5 ปี
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1
หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ต่อภาค
การศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. และ
คณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2.2.2 มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆเป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รและประกาศของ
มหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศน้อยและยังไม่ สามารถ
สื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้
2.3.2 นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์น้อย
2.3.3 นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านสถิติสาหรับการวิจัยน้อย และยังไม่ สามารถ
ใช้หลักสถิติวิเคราะห์ในการทาวิจัยได้
2.3.4 มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ค วรได้ รั บ การปรั บปรุง แก้ ไ ข และควรได้ รั บการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาค่ า นิ ยมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มเติม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเสริม รายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2.4.2 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเสริม รายวิชา สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.4.3 กาหนดรายวิชาคุณธรรมสาหรับนักบริหาร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
0
30
30
30
รวม
30
60
60
60
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
0
0
30
30
การศึกษา

2563
30
30
60
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
(แบบเหมาจ่าย)
รวมรายรับ

2559
420,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
840,000
840,000

2562
840,000

2563
840,000

420,000

840,000

840,000

840,000

840,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
1. งบดาเนินการ
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
ห้องปฏิบัติการ
รวม 1+2
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวที่ใช้ใน
การผลิตนักศึกษาหลักสูตรนี้

2559
200,000
120,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
400,000 400,000 400,000
240,000 240,000 240,000

2563
400,000
240,000

320,000
30

640,000
60

640,000
60

640,000
60

640,000
60

10,667 บาท/คน/ปี

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าระหว่ า งหลั ก สู ต รในสถาบั น ฯ ให้ เ ป็ น ไปตาม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2553 (หมวด 6)
(ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 39 หน่วยกิต คือ วิชาเลือกเฉพาะด้าน 27
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2. หมวดวิทยานิพนธ์
3. หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

แผนก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
27
12
6
39

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาเฉพาะด้านแผนก แบบ ก2 ให้เรียน 27 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้
2557101 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการเมือง
3(3-0-6)
2557102 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
2557103 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย
3(3-0-6)
2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
2) หมวดวิทยานิพนธ์
2557901 วิทยานิพนธ์ 1
2557902 วิทยานิพนธ์ 2
2557903 วิทยานิพนธ์ 3

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2557101
2557102
2557801
1557101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
3
การเมือง
นโยบายสาธารณะ การวางแผนและ
3
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
รวม
9

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6

3

0

6

3
9

0
0

6
18

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3
12

0
9

0
0

3
21

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3
3
12

3
0
9

0
0
0

6
3
21

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 9
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2557103
2557104
2557105
2557802
2557901

ชื่อวิชา
ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารการคลังสาธารณะและ
งบประมาณ
สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยานิพนธ์ 1
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 9
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2557106
2557107
2557108
2557902

ชื่อวิชา
หลักกฎหมายกับการบริหารงาน
สาธารณะของไทย
การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
วิทยานิพนธ์ 2
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 9
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2557903

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 3

รวม
* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

หน่วยกิต

ทฤษฎี

6

0

6

0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6

13
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1
2

3

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน - ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) (2554)
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (2547)
- ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) (2544)
ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว - รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)(2555)
- ค.ม. (บริหารการศึกษา)(2548)
- ค.บ. (ดนตรีสากล)(2524)
ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง - รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
(2558)
- ศศ.ม.(สาขาบริหารองค์การ) (2542)
- บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) (2533)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

ภาระงานสอนชม./สัปดาห์
2559 2560 2561 2562
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง
ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง
รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ
ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น
ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

M.S. (Math)
Ph.D. (Reading)

University of Philippines
University of North Texas, U.S.A.

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
กลุ่มรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.ภาวนา อังกินันทน์
Ph.D.Development Administration
(International)
ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์)
ผศ.ดร.โสภาพร กล่าสกุล
รป.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
National Institute of Development
Administration
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภาระงานสอนชม./สัปดาห์
2559 2560 2561 2562
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8
8

8
8
8

8
8
8

8
8
8
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี
รศ.มยุรี วัดแก้ว
ผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล
อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
อ.ดร.ณัฏฐ์พงศ์ สุวรรณพานิชย์
อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์
อ.ดร.พินิจ บุญเลิศ
รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ภาระงานสอนชม./สัปดาห์
2559 2560 2561 2562
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
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4

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)
5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.2 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในท้องถิ่น หรือเกี่ยวข้องกับงานหรื อ
ที่นักศึกษาสนใจที่ครอบคลุมในองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ในทาง
วิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น โดยศึกษาตามหลักการวิจัย มีขอบเขตที่สามารถดาเนินการได้สาเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร พร้อมทั้งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัดตามเกณฑ์ สกอ.
5.3 ผลการเรียนรู้
5.2.1มี ศั ก ยภาพสู ง ทางด้ า นการวิ จั ย สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารและการพั ฒ นาทั้ ง
ระดับชาติ และท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องได้และสามารถศึกษาต่อและทาการวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
5.2.2มี ทั ก ษะและสมรรถนะในด้ า นการท าวิ จั ย ในสถานที่ ท างานเพื่ อ การพั ฒ นางาน องค์ ก ร
ระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาตนเองได้
5.3 ช่วงเวลา
การทาวิทยานิพนธ์ : ทาเค้าโครงและเสนอหัวข้อ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต แผน ก(2) ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ขออนุมัติหัวข้อและกรรมการที่ปรึกษา
5.5.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
5.6.2 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งนาเสนอต่อ
บัณฑิต
5.6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากที่ทาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว
5.6.4 ขอสอบวิทยานิ พ นธ์ พร้ อมแนบหลั กฐานยืน ยัน การลงทะเบีย น (ใบเสร็จรับเงิน )และส่ ง
วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ตามรูปแบบในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่อ คณะกรรมการสอบฯ ทุกคน
เพื่อสอบก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วัน
5.6.5 สอบวิทยานิพนธ์และรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ - ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มี จิ ต สาธารณะหน้ า ที่ ค วามเป็ น พลเมื อ งดี เคารพในสิทธิทางปัญญาและส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง
ในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง
2) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง - รายวิช าบังคับของหลั กสู ตรต้องปรับ พื้นฐานของศาสตร์
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ อยู่ ใ นเกณฑ์ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
มาตรฐานที่ ดี ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง ปฏิ บั ติ ก าร แบบฝึ ก หั ด โครงงาน และกรณี ศึ ก ษาให้
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษา นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
ต่อในระดับสูง
3) มีหลักตรรกะ องค์ความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ มี ขีด - รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานใน
ความสามารถ พัฒนาตนเอง พัฒนางานและ ภาคบั ง คั บ และปรั บ ตามวิ วั ฒ นาการของศาสตร์ โดยมี
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
โจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ
4) คิดวิเคราะห์เป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ - รายวิ ช ามี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ โครงงานให้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับบริบทความ นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และฝึกแก้ปัญหา
เปลี่ยนแปลง
5) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ - โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆจัดให้มีกิจกรรม
บริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่
คณะ
6) รู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ - การมอบหมายงานให้ นักศึกษาได้สื บค้นข้อมูล รวบรวม
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
องค์ความรู้สังเคราะห์องค์ความรู้ นาเสนอในชั้นเรียน และ
มีการเผยแพร่ความรู้ได้
7) มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและ - มีระบบเพื่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ส่ งเสริ มให้
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารและปฏิ บัติ เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยการเผยแพร่ การถามตอบ
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศอยู่ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ในระดับเกณฑ์ที่ดี
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 ด้านคุณธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดและจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและสิทธิ์ส่วนบุคคล
2) เมื่อไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ ระเบียบข้อบังคับเพียงพอ ในการจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยสามารถวินิ จ ฉัย อย่ างผู้ รู้ ด้ว ยหลั กความยุติธ รรม มีห ลั กฐานทางตรรกะและตอบสนองปัญหา
เหล่านั้น ตามหลักเหตุผล และค่านิยมที่ดีงาม
3) สามารถแก้ไขตัดสินปัญหา โดยคานึงต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) สามารถริเริ่ม หยิบยกปัญหาจริยธรรม หรือจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ในการวินิจฉัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้ง และปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น
5) สามารถแสดงออก ภาวะความเป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน ในชุมชนที่กว้างขวางและมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้
1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) บรรยายและศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการบรรยาย ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) หยิบยกประเด็นปัญหาจากกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรม ขึ้นมาอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันภายในกลุ่ม
3) หยิบยกปัญหาที่มีผลได้ผลเสียของบุคคลแต่ละฝ่าย เพื่อหาข้อสรุป และแนวทางแก้ไขที่ทุก
ฝ่ายยอมรับที่มีความเหมาะสมกับหลักประชาธิปไตย
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากการอภิปราย
3) ประเมินจากผลงานที่แสดงออกโดยการทารายงานหรือปฏิบัติจริง
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา สาระหลักของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตลอดจนหลักการทฤษฎีทสี่ าคัญอื่นๆของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถนาหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และค้นคว้าทางวิชาการ
3) มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งใน
ระดับแนวหน้าและความเป็นสากล
4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีการต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและการต่อยอดองค์ความรู้
5) มี ค วามตระหนั ก ในระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มของระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอนตารา และสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
2) เรียนรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน จากแหล่งประสบการณ์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง หรือทาโครงงาน
1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินจากผลการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วมและแสดงออกโดยการอภิปรายโต้ตอบ
3) ประเมินจากการทาชิ้นงาน หรือโครงการ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการบริบทใหม่ ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
2) สามารถพัฒนาแนวคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง ปัญหาและสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
3) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ ทางวิชาการและรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ที่
ท้าทาย
4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ
5) สามารถวางแผน และดาเนินการโครงการที่สาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการวิจัย และข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญรวมทั้งสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ให้เชื่อมโยงองค์ความรู้ 2 ชุด ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อ
หาข้อสรุปที่เป็นการต่อยอดทางความคิด
2) ใช้องค์ความรู้ 1 ชุด คือภาคปฏิบัติกับเหตุการณ์จริง เพื่อเชื่อมโยง และหาข้อสรุปที่เป็น
การต่อยอดทางความคิด ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การสอนโดยกาหนดโจทย์ปัญหา 2 ประเภท และใช้กิจกรรมการฝึกคิด 2 ประเภท คือ
1.1) ใช้คิดทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
1.2) ใช้วิธีคิดแบบอภิปราย แลกเปลี่ยน และกระตุ้นความคิดในหมู่คณะ
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการของสาขาวิชาได้
ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
3) วางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
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4) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้ง และปัญหาต่างๆ
5) แสดงออกถึง ทั กษะการเป็ นผู้ นาได้ อ ย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์ เพื่ อ
เพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการทางานกลุ่ม
1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ศึกษาจากเอกสารคาสอนให้เข้าใจหลักการและความคิดรวบยอดจากศาสตร์แขนงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย เพื่อกระตุ้นความคิด และสร้างความกระจ่างทางความคิด
และฝึกปฏิบัติในเหตุการณ์เสมือนจริง
3) ให้เป็นผู้นาจัดโครงการโดยมีผู้อื่นเข้าร่วมโครงการ
1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินโดยการสังเกต ผู้เรียน
3) ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในการทากิจกรรมของนักศึกษา
4) ประเมินจากผลสาเร็จของการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการที่นาเสนอ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและหลักสถิติเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบุคคลและวิชาชีพได้
1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการสอน ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) ทาโครงงาน และชิ้นงาน
1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2) สังเกตการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3) ประเมินจากการทาชิ้นงาน การนาเสนอทางวาจา หรือการผลิตบทความ และสิ่งพิมพ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2557101 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การเมือง
2557102 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
2557103 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย
2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
2557801 ระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
2557901 วิทยานิพนธ์ 1
2557902 วิทยานิพนธ์ 2
2557903 วิทยานิพนธ์ 3
หมวดวิชาเสริม
1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและ
3. ทักษะทางปัญญา
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวะ การได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า น
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง แบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดย สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น
5) การประเมิน จากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 (หมวด 9) (ภาคผนวก ช)
3.2 ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เรื่อง แนวปฏิบั ติในการทาวิทยานิพ นธ์/ดุษ ฎีนิ พ นธ์
(เพิ่มเติม) (เอกสารแนบท้ายประกาศ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ (หน้า 2) การสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (หน้า 3 ข้อ 5))
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มี ก รรมการภายนอกร่ว ม
กลั่ น กรอง (Peer Review) ก่ อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ เผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI และวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับชาติและนานาชาติ
4. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
4.1 การวัด และประเมิน ผลการศึก ษาให้เ ป็น ไปตามเกณฑ์ข้อ บัง คับ ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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4.2 การสาเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) มีระยะเวลาการศึกษาครบตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
5) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6) เสนอวิทยานิพนธ์ และจัดทารูปเล่มสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัย
7) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่ น กรอง (Peer Review) ก่ อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ เผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI และวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)ในระดับชาติและนานาชาติ
หมายเหตุ การเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าครั้งสุดท้ายโดยมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ปรากฏใน มคอ.2 (ภาคผนวก ฉ) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปกิบัติในการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (เอกสารแนบท้ายประกาศ การสอบ
ป้องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ข้อ 5)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้คณำจำรย์ใหม่เข้ำโครงกำรปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
นโยบำยของมหำวิทยำลัย และเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรทำงำน
1.2 กำหนดให้ อำจำรย์เพิ่มพูนควำมรู้ ตลอดจนสร้ำงนวัตกรรม ควำมทันสมัยทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำง
เสริมประสบกำรณ์ และปรั บ องค์ควำมรู้ให้ เท่ำทัน ควำมก้ำวหน้ำทำงสั งคมวิช ำกำร โดยกำรเข้ำ
ร่วมงำนประชุมหรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณำจำรย์เข้ำร่วมกำรประชุมหรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำรตลอดจนกำร
วิจัย บทควำมทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้เพิ่มพูนทักษะในกำรนำควำมรู้สู่กำร
เรียนกำรสอน
2) กำรเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ
ตลอดจนกำรประเมินผลและวัดผล
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ
1) สนับสนุนและส่งเสริมคณำจำรย์ในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้เท่ำทันแวดวงวิชำกำรโดยกำร
เข้ำร่วมกำรประชุมหรือสัมมนำทำงวิชำกำร ตลอดจนผลงำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิช ำกำรจำก
ภำยนอกเข้ำสู่สำขำวิชำ
2) ส่งเสริมให้มีกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบของบทควำม งำนวิจัย ในศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับสำยงำนกำรบริหำร
3) กระตุ้นให้คณำจำรย์นำองค์ควำมรู้ในศำสตร์ของตนเองออกไปสู่งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
หรือชุมชน ผ่ำนกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
4) สนับสนุนให้อำจำรย์จัดทำผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อให้มีตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดาเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การกากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6) สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และหลั กสู ตรมีการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มี จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อกาหนดของ
หลักสูตรและอยู่ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิต ที่
พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับนักศึกษาโดยมีการดาเนินการ ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดาเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดย
ในการดาเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มีการกาหนด
เกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนเข้าศึก ษาใน
หลักสูตร
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้คาปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา
เรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และสาเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ครอบคลุม
ประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ ที่มีคุณภาพ ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน
คุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริม
ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรคงอยู่และ
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการ ดังนี้
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบหลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่
ละปีการศึกษา ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมี ระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชา
ที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกากับการ
ประเมินการจัดการเรีย นการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิด
การเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ทาให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ ได้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ ม 5 และมี
กระบวนการปรับปรุงเพื่อ เสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.1 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ตาราภาษาอังกฤษ งานวิจัยต่างๆ และโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ใน
การสืบค้น อีกทั้งยังมีห้องค้นคว้าวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาค้นคว้าและสืบค้นเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ
6.2 หลักสูตรมีสถานที่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฉายข้ามศรีษะ เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพง เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ที่ จั ด การเรี ย นการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่ อ น
การเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
การเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรได้รั บ การพัฒ นาทางวิช าการและ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ามี) ได้รับ การ
พัฒนาวิชาการ และ หรือ/ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึงพอใจของนั ก ศึก ษาปี สุ ด ท้ าย/บัณ ฑิต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 สาขาวิชา/หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
และขอข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผน
กลยุทธ์การสอน สาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 สาขาวิชาสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา
1.1.3 ผู้สอนประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม
และผลการสอบ
1.1.4 สาขาวิ ช าปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านหลั ก สู ต รหรือ วิธี ก ารสอน ในกรณี ที่ ต้ อ ง
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 มหาวิทยาลัยจัดทาแบบประเมินการสอนเพื่อให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ทุกปลายภาค
การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการประเมินของสาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตใน
ชั้นเรียนด้านวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
1.2.3 ผู้ ส อนประเมิ น การสอนโดยวิเคราะห์ จุ ด แข็ ง จุด อ่ อ นของกลยุ ท ธ์ ผลการเรีย นของ
นักศึกษาและเขียนไว้รายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 สาขาวิ ช าประเมิ น หลั ก สู ต รจากนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น และบั ณ ฑิ ต ที่ จ บตามหลั ก สู ต ร โดยใช้
แบบสอบถามนั กศึกษาชั้น ปี สุ ดท้าย หรือนักศึกษาที่กาลั งจะส าเร็จการศึกษา และการเปิ ดเว็บไซต์
(website) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สาขาวิชาประเมินหลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก
ซึ่งดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
2.3 สาขาวิชาประเมินหลักสูตรจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สาขาวิ ช า ที่ แ ต่ งตั้ งโดยคณบดี ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาประจ าปี ตามตั ว บ่ งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่ า งน้ อ ย 3 คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ ป ระจาวิชาทบทวนผลการประเมิน ประสิ ทธิผลของการสอนในวิชาที่ รับ ผิ ดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลหรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผล
การดาเนินการรายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.2.2 อาจารย์ ผู้รับ ผิ ดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลั กสู ตรประจาปี โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมิน
การสอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผล
การประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอประธานสาขาวิชา/หลักสูตร
4.2.3 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรทบทวนและสรุป ผลการดาเนิ น งานหลั กสู ตร เพื่ อวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอ
ต่อคณบดี
4.2.4 อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรดาเนินการปรับปรุงหลั กสู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ.2564
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา
2557101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการเมือง
3(3-0-6)
Public Administration and Political Theory
ศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย
การบริหารจัดการภาครัฐ การคลัง และการเงินภาครัฐ การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเป็นผู้ประกอบการกับการ
บริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและส่งมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร
2557102

นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Public Policy, Planning and Strategic Management
ศึกษาแนวความคิด และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ โดยเน้นกระบวนการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย รวมทั้งศึกษา
เทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับ
การวางแผนในระดับต่างๆของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่ง
อานาจต่างๆ
2557103

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories and Development
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ และกระบวนการจัดการ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการองค์การได้แก่ การออกแบบโครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชาขององค์การที่
ครอบคลุมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่อยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ องค์กรมหาชน
เป็ น ต้น การศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การ การพัฒ นาองค์การ เทคนิคและเครื่องมือการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความขัดแย้ง มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ภาวะผู้นาและ
การสร้างทีมงาน และการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
องค์การสมัยใหม่
2557104

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมองการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การ และกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทาง
ภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันได้แก่ การวางแผนงานและการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา
และการคัดเลื อก การพั ฒ นาศักยภาพของบุ คลากร การบริห ารค่าตอบแทนและเงิน เดือน การบริห ารและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารสวัสดิการและนันทนาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ และการบริหารความขัดแย้งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ศึกษาโดยประยุกต์ทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทั้งของทางตะวันออก และหลักแนวคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน ที่เป็นพื้นฐานที่
สร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร จะเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่
รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี สามารถตอบสนองการบริการประชาชนที่พึงพอใจ และมีธรรมาภิบาล
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

2557105

การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting Administration
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ การจัดการด้าน
ทรัพยากรด้านการเงิน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององค์การ
ภาครัฐ การบริหารรายได้ของภาครัฐ การบริหารรายจ่ายของภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและ
งบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งมุ่งเน้นผลงานเทคนิคการวิเคราะห์และจัดทา
งบประมาณความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายของรัฐบาล
2557106

หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย
3(3-0-6)
Principle of Law and Thai Public Affair
ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง หลักการและเจตนารมณ์ของ
รัฐ ธรรมนูญ ของไทยและกฎหมายมหาชนของไทย กฎหมายปกครองและกฎหมายอื ่น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ
การบริหารงานสาธารณะของไทย กฎหมายที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานสาธารณะอันเนื่องจาก
ผลการปรับตัวของกฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2557107

การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Administration Development Sufficiency Economy Philosophy
ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ห ลั ก การบริ ห ารพั ฒ นาประเทศ ภู มิ ภ าค และพื้ น ที่ ตามหลั ก ปรั ช ญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทและลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประวัติข องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทฤษฎีใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2557108

สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Seminar on Public Administration
สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ เกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
องค์การสมัยใหม่ การจัดการทุน มนุษย์ การบริห ารการคลั งสาธารณะและงบประมาณ และกฎหมายสาหรับ
การบริหารกิจการสาธารณะ และพัฒนาค่านิยม จริยธรรม ของนักบริหารภาครัฐ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุก
เครือข่ายโดยเฉพาะภาคพลเมือง
ศึกษากระบวนการพัฒ นาหัวข้อในการจัดทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การพัฒ นาหั วข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อเสนอแนะ การสัมมนาวิชานี้
นักศึกษาจะต้องสามารถทาข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
2557801

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
หลักในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การตั้งปัญหา
การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน วิธีการวางแผนและดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การรายงานผลการวิจัยการนาเสนอเค้าโครงการวิจัยและออกแบบการวิจัย ตลอดจนศึกษาจรรยาบรรณ
นักวิจัยและเทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
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2. หมวดวิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

2557901

วิทยานิพนธ์ 1
3 หน่วยกิต
Thesis 1
เป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ หาหั ว ข้ อ เรื่ อ งส าหรั บ การขอท าวิ ท ยานิ พ นธ์
มหาบัณฑิต โดยเขียนให้เสร็จและเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อขออนุมัติให้เสร็จภายในภาคเรียนนี้
2557902

วิทยานิพนธ์ 2
3 หน่วยกิต
Thesis 2
เป็นการลงมือเขียนเอกสารเค้าโครงขอทาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต โดยเขียนให้เสร็จและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อขออนุมัติให้เสร็จภายในภาคเรียนนี้ ซึ่งในความเป็นจริงผู้เรียนต้องได้คิดและ
เขียนไว้บ้างแล้วก่อนหน้านี้ จนถึงขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดตามที่ได้อธิบายขั้นตอนต่างๆไว้ในเอกสารหลักสูตร เช่น
ขั้นเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ ขั้นกาหนดแนวทางการค้นคว้าวิจัย ขั้นเขียนบางส่วนของเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เป็นต้น
2557903

วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
Thesis
ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกโดยจัดทาออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการระดับสูง มี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาก ากั บ ดู แ ล ทั้ งนี้ ต้ อ งผ่ า นการสอบหั ว ข้ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หา โดยสรุ ป ของวิ ท ยานิ พ นธ์ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3. หมวดวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1557101

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
English for Public Administration
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น ฝึกทักษะการพูด การฟัง และการเขียน
สถานการณ์ต่างๆที่ยากขึ้น ฝึกอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองและท้องถิ่น
2557802

สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Statistical Research Public Administration
ศึกษาถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การใช้สถิติเชิงบรรยาย การวัดการกระจาย การกาหนด
สมมติฐานเพื่อการทดสอบ การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยดังนี้ การใช้ สถิติเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์ความถดถอย ตลอดจนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่เปิดสอนได้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสนตร์
ระบุสาขาวิชาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
ตีความในการนาคุณวุฒิไปปรับใช้ในการ
Program in Public Administration
สอบบรรจุข้าราชการและปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งในหน่วยงาน ทาให้ทางหลักสูตรฯ
จึงระบุสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร พ.ศ.
2559 เป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย): รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสนตร์)

ชื่อย่อ (ไทย): รป.ม.
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสนตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public Administration)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
โครงสร้างของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
หมวดที่ 2 หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดที่ 3 หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดที่ 4 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสร้างของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต
หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

เหตุผล
มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมรายวิชา และ
ค าอธิ บ ายรายวิช า รวมทั้ ง หลั ก สู ต รใหม่
ปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้ยึดมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิ ช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558
เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทาหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
2557101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
2557102 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2557103 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
2557104 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
2557105 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2557106 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
2557107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
2557801 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเฉพาะ
2557101 แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การเมือง
3(3-0-6)
2557102 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2557103 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย
3(3-0-6)
2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(3-0-6)
2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
หมวดวิชาเสริม
1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2557101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Society, Economy, Politics and Culture in Southeast Asia
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การจัด
โครงสร้างองค์การอาเซียน รายละเอียดของโครงสร้างอันประกอบไปด้วยความมั่นคง
อาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงประเด็นและสถานการณ์
ปัจจุบันที่เป็นปัญหา ความขัดแย้งและอุปสรรคของการพัฒนาประชาคมอาเซียน

2557101 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการเมือง
3(3-0-6)
Public Administration and Political Theory
ศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดั บ ระหว่ างประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิ ด และทฤษฎี ว่าด้ วยการ
บริหารจัดการภาครัฐ การคลั งและการเงิน ภาครั ฐ การจัดการวิสาหกิ จ
ชุมชน การเป็นผู้ประกอบการกับการบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับ
การบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและส่งมอบบริการสาธารณะ
ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร

2557102 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Administration Theory
พัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ต่างๆ
รวมถึงสาระอันเป็นจุดเน้นของการศึกษาพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยดั้งเดิม 2557102 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
สมัยพฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะและวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
สมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาพัฒนาการทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
Public Policy, Planning and Strategic Management
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และแนวทางในการวิ เคราะห์ น โยบาย
2557103 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
สาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยเน้ น กระบวนการ
Organization and Management Theory in Public Sectors
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลนโยบาย
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ระบบ บทบาทขององค์การ และกระบวนการจัดการแนว รวมทั้งศึกษาเทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการ
ปฏิบัติในการจัดการองค์การ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การการสื่อสารใน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับ
องค์การ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ต่างๆของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพั นธ์
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ และวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ และพลวัตของแหล่งอานาจต่างๆ
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2557104 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
Public Policy and Analysis
ความหมาย ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพล
ของปัจจัยต่างๆต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและแนวความคิดของวิชา
นโยบายสาธารณะ วิธีก ารวิ เคราะห์ น โยบาย และกระบวนการนโยบาย โดยเน้ น
กระบวนการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายและ
การยกเลิกหรือยุตินโยบายรวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทีย บนโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2557103 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories and Development
ศึ ก ษาปรั ชญา แนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมศาสตร์ วั ฒ นธรรม
องค์การ และกระบวนการจัดการแนวทางปฏิบัติในการจัดการองค์การได้แก่
การออกแบบโครงสร้ า งองค์ ก าร สายการบั งคั บ บั ญ ชาขององค์ ก ารที่
ครอบคลุมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่อยู่ในภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ องค์กรมหาชน เป็นต้น การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และ
2557105 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
องค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหาร
Human Resource Development and Management
ความเสี่ยง และการบริหารความขัดแย้ง มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ภาวะผู้นา
ปรั ชญา แนวคิ ด และทฤษฎี การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการพั ฒ นา และการสร้างทีมงาน และการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการเพื่อ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์การสมัยใหม่
ผลต่อการดาเนินงานในองค์การขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์ การ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหาคั ด เลื อ กการบริห ารผลการ 2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ปฏิบัติงาน วิธีการธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการคนเก่ง การจัดการทุนมนุษย์
Human Resource Management
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เพื่ อเพิ่มสมรรถนะและความได้เปรียบทางการ ซึ่งมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการระหว่าง
แข่งขันในอนาคต
กลยุทธ์ขององค์การ และกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางภารกิจหลัก
ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อั น ได้ แ ก่ การวางแผนงานและการ
2557106 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
วางแผนอัตรากาลัง การสรรหา และการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของ
Public Finance and Budgeting Administration
บุคลากร การบริหารค่าตอบแทนและเงินเดือน การบริหารและประเมินผล
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายแผนและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ การปฏิบัติงาน การบริหารสวัสดิการและนันทนาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลังสาธารณะและการงบประมาณหนี้สาธารณะรายรับรายจ่ายของรัฐบาล ประเภท กับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ภ าครัฐ และการบริห ารความขั ดแย้งที่ มี
และกระบวนการงบประมาณระบบงบประมาณแบบใหม่ที่เป็นงบประมาณแบบ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น
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มุ่ งเน้ น ผลงานเทคนิ ค การวิ เคราะห์ แ ละจั ด ท างบประมาณความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง ทั้งนี้ศึกษาโดยประยุกต์ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทั้งของทาง
เศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและงบประมาณรวมถึงระบบการคลังและ ตะวันออก และหลักแนวคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน ที่เป็นพื้นฐานที่
วิธีการงบประมาณของไทยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร จะเป็นหัวใจสาคัญ
ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในยุ ค ใหม่ รวมทั้ งสร้ า งค่ านิ ย มที่ ดี
2557107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
สามารถตอบสนองการบริการประชาชนที่พึงพอใจ และมีธรรมาภิบาล
Sufficiency Economy Philosophy
ประวัติความเป็นมา วิเคราะห์หลักการพัฒนาและปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ 2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6)
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
Public Finance and Budgeting Administration
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ประเภทและลัก ษณะของโครงการอันเนื่ องมาจาก
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
พระราชดาริ ประวัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้ งบประมาณภาครัฐ การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน เช่น การ
เพื่ อการพั ฒ นาชุ มชนอย่างยั่งยืน หลังจากนั้น จึงท าการประมวลสังเคราะห์ แนวคิ ด วิเคราะห์ต้นทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินของ
ทฤษฎีและหลักวิชาที่ได้นั้นเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยไม่แยกตามแหล่งที่ มาของ องค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ของภาครัฐ การบริหารรายจ่ายของ
หลักวิชา แต่แยกตามหมวดหมู่ที่จัดขึ้นใหม่
ภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ การคลัง
และงบประมาณท้ องถิ่น เป็น ต้ น รวมทั้ งมุ่งเน้น ผลงานเทคนิ คการ
2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท างบประมาณความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเศรษฐกิ จ
Research Methodology in Public Administration
การเมือง และนโยบายของรัฐบาล
หลักในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน วิธีการวางแผนและ 2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย 3(3-0-6)
ดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัยการ
Principle of Law and Thai Public Affair
นาเสนอเค้าโครงการวิจัยและออกแบบการวิจัย ตลอดจนศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัย
ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
และเทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายมหาชน
ของไทย กฎหมายปกครองและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารงานสาธารณะของไทย กฎหมายที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารงานสาธารณะอันเนื่องจากผลการปรับตัวของกฎหมายทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
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2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Administration Development Sufficiency Economy
Philosophy
ศึกษา วิเคราะห์หลักการบริหารพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และ
พื้นที่ ตามหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทและลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ประวัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทฤษฎีใหม่
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Seminar on Public Administration
สัมมนาทางการบริห ารภาครัฐ เกี่ ยวกับ ประเด็น นโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีองค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ และ
กฎหมายส าหรั บ การบริ ห ารกิ จ การสาธารณะ และพั ฒ นาค่ า นิ ย ม
จริยธรรม ของนักบริหารภาครัฐ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกเครือข่าย
โดยเฉพาะภาคพลเมือง
ศึกษากระบวนการพั ฒ นาหั วข้อ ในการจัดท าวิท ยานิ พนธ์
ตั้ งแต่ ก ารพั ฒ นาหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ กรอบแนวความคิ ด เชิ งทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อเสนอแนะ การ
สัมมนาวิชานี้นักศึกษาจะต้องสามารถทาข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ได้ตามมาตรฐาน
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2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
หลักในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ การตั้ งปั ญ หา การรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี
การตั้ งสมมติ ฐาน วิ ธีการวางแผนและด าเนิ นการวิ จั ย การเก็ บรวบรวม
ข้ อมู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การรายงานผลการวิ จั ย การน าเสนอเค้ า
โครงการวิจัยและออกแบบการวิจัย ตลอดจนศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
English for Public Administration
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น ฝึก
ทักษะการพูด การฟัง และการเขียนสถานการณ์ต่างๆที่ยากขึ้น ฝึกอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองและท้องถิ่น
2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Statistical Research Public Administration
ศึ ก ษาถึ งความเข้ าใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สถิ ติ การใช้ ส ถิ ติ เชิ ง
บรรยาย การวั ด การกระจาย การก าหนดสมมติ ฐานเพื่ อการทดสอบ
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยดังนี้ การใช้สถิติเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ปั จ จั ย และการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอย ตลอดจนการใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เหตุผล

43
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 2
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเลือก
2557301
2557302
2557303
2557304
2557305
2557306
2557307
2557308
2557309
2557310
2557311
2557312

การติดตามและประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบทไทย 3(2-2-5)
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
การบริหารทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
การจัดการทุนทางสังคม
3(3-0-6)
หลักการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
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ทางหลักสูตรไม่ได้จัดรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
แต่เน้นการจัดรายวิชากลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน เป็นหลักเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2557301 การติดตามและประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Monitoring and Evaluation
การติ ดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงานขององค์ การและนโยบายขององค์ การ
เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงนิยามขอบเขตประเภทและรูปแบบของการติดตามและประเมินผลแนวคิด
เกี่ยวกับความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบเครือข่ ายประชาชนกั บการตรวจสอบ
ประเมินผลเทคนิควิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการสร้างตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ ม าตรฐานธรรมาภิ บาล (Good Governance) ในฐานะตั วชี้วัด การประเมิ น ผลลัพ ธ์
สุดท้ายการประเมินสภาพแวดล้อมและผลกระทบตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ติดตามและประเมินผลในระบบเปิด
2557302 สัมมนาปัญหาการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบทไทย 3(2-2-5)
Seminar in Thai Urban and Rural Community Development Problems
วิเคราะห์ ถึ งปั ญ หาการพั ฒ นาประชาคมเมื อ งและชนบทไทยทั้ งแง่ส าเหตุ แ ละ
แนวทางแก้ไขประเด็นบูรณาการทางการเมืองผลประโยชน์สาธารณะความยุติธรรมความเสมอ
ภาคและแผนการพัฒนาภายใต้ บริบททางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ประชาสั งคม (Civil Society) กั บเครือข่ ายการพั ฒนารวมถึ งประเด็ น ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
ประชาคมเมื อ งกั บ ชนบทในด้ า นการกระจายอ านาจการถ่ า ยโอนอ านาจและทิ ศ ทางใน
การพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

45
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2557303 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
ศึกษาแนวคิ ดว่าด้วยการจัดการความขั ดแย้ง วิเคราะห์ ความขัด แย้งในสั งคม
สมัยใหม่ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ การกาหนดรูปแบบ
และวิ ธี ก ารจั ด การความขั ด แย้ ง เชิ งสั น ติ วิ ธี การจั ด ท าประชาพิ จ ารณ์ การประชามติ
กระบวนการเจรจาต่อรองกับการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งอานาจและอิทธิพลใน
กระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จและความล้มเหลวใน
การจัดการความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง
2557304 ทฤษฎีการเมืองกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Political Theory and Local Administration
ศึ ก ษาที่ ม าและความหมายของหลั ก ทฤษฎี ก ารเมื อ งยุ ค แรก ยุ ค นวสมั ย ยุ ค
การเมืองสมัยใหม่ ตามหลักตรรกะผลงานของนักทฤษฎี ตะวันตกและตะวันออก เพื่อเป็น
แนวทางในการน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเน้ น
กรณีศึกษาสังคมไทยเป็นหลัก ทั้งกรณีกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ในการอธิบายในเชิงโครงสร้างอานาจหน้าที่
การบริหารอานาจและการบริหารงานท้องถิ่น
2557305 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Social Responsibility of Local Administration
แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล ตลอดจนการนา
แนวคิดดังกล่าวไป ปฏิบัติสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2557306 การบริหารทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Social, Cultural and Local Wisdom Capital management
ความสาคัญของการบริหารทุนทางสังคม ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี
ด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดด้านทุนทางสังคม วัฒนธรรม รวบรวม
และค้นหาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจชุมชน การพั ฒ นาสังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางในการประยุกต์เครื่องมือด้านการบริหารและพัฒ นา
ประชาคมเมืองและชนบท เพื่อสร้างและส่งเสริมทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเครือข่าย และสถาบันทางสังคม ตลอดจนระบบความสัมพันธ์ของคน
ในสังคม
2557307 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Change Management and Organizational Innovation
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง สาเหตุและความจาเป็นที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงภายใต้ของกระแสโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
ส่ งผลให้ เกิ ด การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิผลภายในองค์ ก าร เทคนิ ค และวิธีก ารปรับ เปลี่ ย นรูป แบบการบริห ารงานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงแนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรม
บทบาทของผู้ บ ริห ารกั บ การพั ฒ นานวัต กรรมส าหรับ องค์ ก ารบทบาทของวั ฒ นธรรม
องค์ก ารต่อ การจัด การนวั ต กรรมและการเจริญ เติ บ โตขององค์ ก าร เพื่ อ สามารถสร้าง
กระบวนการเกิดองค์ความรู้ไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การทาให้เกิด
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2557308 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Concepts and Theories of Modern Management
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การจั ด การสมั ย ใหม่ รวมทั้ งการจั ด การเชิ ง
กระบวนการ การจัดการเชิงปริ ม าณการจั ด การเชิ ง พฤติ ก รรมการจั ด การเชิ ง ระบบ
การจั ด การองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้การจัดการองค์กรเสมือนจริงตามหลักธรรมาภิบาล
และการจัดการยุคหลังสมัยใหม่
2557309 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Social Responsibility of Public and Private Organizations
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล
ตลอดจนการนาแนวคิดดังกล่าวไป ปฏิบัติสาหรับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
2557310 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
Seminar on Public and Private Management
สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในส่วน
การบริห ารจัด การความสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนโดยม ุ่งที่ จ ะให้
นักศึกษามีแนวความคิดในการวิจัย
2537311 การจัดการทุนทางสังคม
3(3-0-6)
Social Capital Management
แนวคิดและทฤษฎีทุนทางสังคมและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุน
มนุษย์ ทุนทางจริยธรรม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางการเงิน รวมทั้งกระบวนการจัดการ
ทุนทางสังคม เพือ่ การใช้และการพัฒนาทุน ทางสังคมอย่างยั่งยืน
2557312 หลักการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Analytical and Strategic Thinking
หลักคิดในการทางาน การสร้างกระบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์ การคิดเป็น
ระบบ และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ที่องค์กรพึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. มาตรฐานการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (Ethics and 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
Moral)
1.1 สามารถสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดและจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
1.1 พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณ ธรรม จริยธรรม ด้วยความ
หรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและสิทธิ์ส่วนบุคคล
รับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
1.2 เมื่อไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ ระเบียบข้อบังคับเพียงพอ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1.2 สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมี
โดยสามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยหลักความยุติธรรม มี หลักฐานทางตรรกะและตอบสนอง
เหตุผล ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึก
ปัญหาเหล่านั้น ตามหลักเหตุผล และค่านิยมที่ดีงาม
ของผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ
1.3 สามารถแก้ไขตัดสินปัญหา โดยคานึงต่อความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าโดยสนั บ สนุ น อย่ า งจริงจั งให้ ผู้ อื่ น ใช้ ก าร
1.4 สามารถริเริ่ม หยิบยกปั ญหาจริยธรรม หรือจรรยาบรรณที่มี อยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
วินิจฉัย ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ในการวินิจฉัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อ
มี ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
โต้แย้ง และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น
1.5 สามารถแสดงออก ภาวะความเป็ น ผู้ น าในการส่ งเสริม ให้ มี การประพฤติ ปฏิ บั ติต ามหลั ก
คุณ ธรรม จริย ธรรม ในสภาพแวดล้ อมของการท างาน ในชุ ม ชนที่ กว้า งขวางและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมได้
2. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีท างรัฐประศาสนศาสตร์
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา สาระหลักของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อย่างถ่องแท้
ตลอดจนหลักการทฤษฎีที่สาคัญอื่นๆของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
2.2 สามารถนาหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และค้นคว้าทางวิชาการ
วิช าการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ปั ญ หาที่ เกี่ย วข้องกับ รัฐ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งในระดับ
ประศาสนศาสตร์ ได้อย่างลึกซึ้ง
แนวหน้าและความเป็นสากล
2.3 เข้าใจแนวทางในการพัฒ นาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.4 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ ตลอดถึงผลกระทบ
รวมถึง ผลกระทบจากงานวิจั ยในปั จจุบั นที่ มีต่ อองค์ความรู้ทางรัฐ
ของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีการต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและการต่อยอดองค์ความรู้
ประศาสนศาสตร์ และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ
2.5 มีความตระหนักในระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติ ที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการ
3.1 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการบริบทใหม่ ที่ไม่คาดคิดทาง
วิเคราะห์ ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
วิชาการ และวิชาชีพ
บริบทใหม่
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง ปัญหาและสามารถใช้ ดุลยพินิจ ใน
3.2 สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสน
การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
ศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3.3 สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ ทางวิชาการและรายงานทางวิชาชีพ
แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบทใหม่
และพัฒนาความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอต่อยอดเป็นความรู้
3.3 สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทาง
ใหม่ที่ท้าทาย
วิชาการ ด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐ
3.4 สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
ประศาสนศาสตร์
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ
3.5 สามารถวางแผน และดาเนินการโครงการที่สาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิค การวิจัย และข้อสรุปซึ่ง
ขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในสาขาวิชาที่มี อยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญรวมทั้ง
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
4. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 4.. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการของสาขาวิชาได้ด้วย
4.1 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่
ตนเอง
ซับซ้อนและ ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียนการ
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
วิจัยและการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพของตน
4.3 วางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.2 มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการ
4.4 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน การจัดการ
ประเด็นปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือใน
ข้อโต้แย้ง และปัญหาต่างๆ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
4.5 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ผ่านการทางานกลุ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานกลุ่ม
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มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
5. การพั ฒ นาผลการเรียนรู้ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และใช้ เทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication
สารสนเทศ
and Information Technology Skills)
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและหลักสถิติเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อนามาใช้ใน
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบุคคลและวิชาชีพได้
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆได้
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทัง้
ใน วงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอ
รายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และ วิชาชีพรวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

มคอ.1 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
โครงสร้างหลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ภาคผนวก ค
การจัดระบบรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
11

22
11

33

44

55

66

77

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

ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 5
ระดับประกาศนียบัตร
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ระดับปริญญาเอก
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการวุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา
1 ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
ประสบการณ์
วุฒิการศึกษา
- อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน
- ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
- ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ.2554-2556
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2554
- ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2556-2558
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2547 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน
- ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
รายวิชาที่สอน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2544
- ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
- นโยบายสาธารณะ
ตารา/บทความวิจัย/วิชาการ
ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2561). ธรรมาภิบาลกับประชารัฐ. วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(1): 155-162.
ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รักเกียรติ หงส์ทอง และ ภัทริยา สุวรรณบูรณ์. (2561). การนานโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 20(1): 131-148.
รัตนาภรณ์ โตพงษ์ และศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2559). การนานโยบายด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ไปปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9(2): 2025-2041.
ชัยพัทธ์ ทองใบ และศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2559). กระบวนการบริหารของสานักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
นาเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้
องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” 17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. 593-600.
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กิตติ์พัฒน์ รัตนทับทิม และศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2559). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเชิงพุทธขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม. นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 1142-1148.
พระปลัดวรรณไชย มะยงค์ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน และวรวิทย์ จินดาพล. (2558). การบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยหลัก
ทศพิธราชธรรมในจังหวัดชุมพร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University, 8(1): 351-366.
ธิติ เอี่ยมอาษา และศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน. (2558). ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี
นาเสนอใน การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 52-61.
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อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการวุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา
2 ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
วุฒิการศึกษา
- รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
พ.ศ.2555
- ค.ม. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2548
- ค.บ. (ดนตรีสากล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พ.ศ.2524

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั และประสบการณ์
ประสบการณ์
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ผู้อานวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายวิชาที่สอน
- สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ
ตารา/บทความวิจัย/วิชาการ
สาโรช เผือกบัวขาว และเฉลียว บุรีภักดี. (2561). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ, 11(2): 1672-1684.
วิภวานี เผือกบัวขาว และสาโรช เผือกบัวขาว. (2561). กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(2): 509-524.
จุรีรัตน์ น้อยแผลง ธนวันต์ สิทธิไทย และสาโรช เผือกบัวขาว. (2560). การนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปปฏิบัติในจังหวัด
ระนอง. รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 20
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 1440-1451.
รวีวรรณ คีรีนิล และสาโรช เผือกบัวขาว. (2559). กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. นาเสนอใน การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์
แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สงั คม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 1192-1203.
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการวุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอกสถานศึกษา
3 ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง
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ประสบการณ์
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รายวิชาที่สอน
- ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
ตารา/บทความวิจัย/วิชาการ
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ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา และสอดคล้ องกั บประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐาน หลั ก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒. ข้ อ บั งคั บ นี้ ให้ ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าเรี ย นตั้ งแต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓
เป็นต้นไป
ข้ อ ๓. ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั งคั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๙ บรรดาระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และค าสั่ งใดที่ ขั ด หรือแย้งกั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบั ติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิช าการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“สภาวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ได้รับ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน /
สานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายความว่ า บุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี มี ห น้ าที่ ห ลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
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และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจา แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดข้อ ๑๘.๑.๒(๑) หรือ ๑๘.๑.๒(๒) มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้ง
“คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร” หมายความว่า คณะอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต รของแต่ ล ะ
สาขาวิช าภายในคณะหรื อ สถาบั น หรื อ ส านั ก หรื อ หน่ ว ยงานที่ เที ย บเท่ า และได้ รับ การแต่ งตั้ งโดย
อธิการบดี
“อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร” หมายความว่า เป็น อาจารย์ ประจาและท าหน้ าที่ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรภายในคณะหรือสถาบัน หรือสานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ ที่ป รึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้ คาปรึกษาด้านการศึกษา
การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้ อ งพิ จ ารณาด้ า นคุ ณ วุ ฒิ แ ละต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัย
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ หน่ ว ยงานหรือ ระดับ กระทรวงหรือ วงการวิช าชีพ ด้ านนั้ น ๆ เที ยบได้ไม่ ต่ ากว่ า
ตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป โดยแสดงคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างละเอียด และนาเสนอให้ความ
เห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทราบการแต่งตั้งด้วย
“การจัดการศึกษาในเวลาปกติ ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึง วันศุกร์ในเวลา
ราชการ
“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือ จากเวลาปกติ
ข้อ ๕. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออก ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง รวมทั้ง
ตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖. ให้การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
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๖.๒ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ข้อ ๗. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ดังนี้
๗.๑ อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
๗.๒ รองอธิการบดีที่อธิการบดีที่มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
๗.๓ กรรมการ ประกอบด้วย
(๑) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ
(๒) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นกรรมการ
(๓) ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
(๔) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยแลขานุการ
๗.๒ อานาจและหน้าที่
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) วางระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและด าเนิ น งานจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๓) พิ จ ารณาลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ
สภาวิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๔) ควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
(๕) มีหน้าที่อนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
(๖) เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการเสนอให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(๗) พิ จ ารณากลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ เหมาะสม ตามที่ ค ณบดี น าเสนอต่ อ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน ประธานสาชาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๘) ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน เพื่อพัฒนางานการ
จัดบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(๙) ดาเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๐) งานอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา และให้อานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รต้องทาหน้ าที่ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
(๒) พิ จ ารณาร่ างหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึกษา
มหาวิทยาลัยพิจารณาและนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และการ
จัดตารางสอบของนักศึกษา
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(๔) พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
(๕) ควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
(๖) พิ จ ารณ าอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา คณ ะกรรมการสอบรายวิ ช า สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
สอบภาษาต่ า งประเทศ สอบความรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ สอบ ประมวลความรู้ สอบวิ ท ยานิ พ นธ์
สอบภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง
(๗) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
(๘) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้ คณบดีในคณะที่เปิ ดสอนระดับบัณ ฑิ ตศึกษา มีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การ
จัดการเรียนการสอนในคณะให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมติคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๑๐. รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาเป็ น ระบบทวิ ภ าคจั ด การศึ ก ษาปี ล ะ ๒ ภาคการศึ ก ษาโดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนๆไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต
ตามี่กาหนดไว้ ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
ข้อ ๑๑. การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
(๕) การค้นคว้าอิสระและภาคนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๗) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๒. ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
ข้อ ๑๓. ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา
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(๒) ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(๓) ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้ระยะเวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่
เกิน ๖ ปี การศึกษา การลงทะเบี ย นเรียนส าหรับ ผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ มหาวิทยาลัยกาหนด
จานวนหน่ วยกิตที่ให้ ล งทะเบี ย นเรียนได้ในแต่ล ะภาคการศึกษา โดยเที ยบเคียงกับจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๑๔. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จใน ตัวเองสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว
(๒) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองสาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท
ข้อ ๑๕. โครงสร้างของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ๖ หน่ ว ยกิ ต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก ๒ ท าวิท ยานิ พนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้ อยกว่า ๑๒ หน่ว ยกิตและต้องศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิ พนธ์ แต่ต้อง
ทาภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่ มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษานี้สาเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิ พนธ์ที่ ไม่น้อยกว่า
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๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพ นธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ ปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
หมวด ๔
การควบคุมการศึกษา
ข้อ ๑๖. จ านวนและคุณ วุฒิ ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ข้อ ๑๗. อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัติดังนี้
๑๗.๑ ปริญญาโท
๑๗.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๗.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
มี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรือ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพือ่ รับปริญญา
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น อาจารย์ประจาและผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิทยาลั ยดังกล่ าวต้องมี
คุณวุฒิ ป ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิช านั้ น หรือสาขาวิช าที่สั มพัน ธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่งของ
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การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบั น มีคุ ณ วุฒิ ไม่ ต่ากว่าปริ ญ ญาโทหรือเที ยบเท่ า หรือ เป็ นผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการ ไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ ๑๗.๒ ปริญญาเอก
๑๗.๒.๑ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ตรต้ องเป็ น อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรมี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๗.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ า มี ) ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด าร งต าแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๔) อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๑๗.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อ ๑๗.๑.๑ และอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อ ๑๗.๑.๒
(๔) โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(๑) อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึ กษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลั กสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน
(๒) อาจารย์ป ระจา ๑ คน ให้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์แ ละการค้นคว้าอิส ระของ
นั กศึกษาปริญ ญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็ นอาจารย์ที่ ปรึกษาทั้งวิทยานิพ นธ์ ภาคนิ พนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ทาภาค
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
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(๓) อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รต้องทาหน้ าที่ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ ๑๙ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศใน
การเขียนวิทยานิพนธ์ได้
ข้อ ๒๐ การควบคุมวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และการสอบภาคนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณวุฒิเช่นเดียวกันกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในข้อ ๑๗.๒.๒
(๒) ให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
จากอาจารย์ ป ระจ าซึ่งมีคุณ สมบั ติเช่นเดี ยวกับข้อ ๑๗.๒.๒ เป็น ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ห ลั กและอาจมี
อาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑๗.๒.๒ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ภาคนิพนธ์หรือ
ค้นคว้าอิสระ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่พิจารณาเค้า
โครงภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการค้นคว้าของนักศึกษา
(๓) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิ สระ
ตามการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามข้อ ๑๗.๒.๒ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ๑๗.๒.๒ ทั้ ง นี้ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าที่ มิ ได้ เป็ น กรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของผู้สอบเป็นประธานการสอบ
(๔) ในวันสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการข้อ ๒๐ (๓) จึงจะถือ
ว่าการสอบนั้นสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีจาเป็น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบได้โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้ง
กรรมการทดแทนได้ ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีระยะห่างพอสมควรแก่การที่กรรมการที่
แต่งตัง้ ทดแทนใหม่จะมีเวลาตรวจอ่านภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระได้
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการตรวจอ่าน
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ การประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ
การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีใด ๆ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระรายงาน
ผลการสอบต่อคณบดีต้น สังกัดสาขาวิชาภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบ เพื่อส่งผลให้ กับสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนดาเนินการต่อไป
หมวด ๕
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา
ข้อ ๒๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒๑.๑ วุฒิการศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ.รับรอง
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(๒) หลั กสู ต รปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต รับ ผู้ ส าเร็จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ.รับรอง
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ.รับรอง
(๔) หลักสูตรปริญ ญาดุษฎีบัณ ฑิ ต รับผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก.พ.รับรอง
๒๑.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
๒๑.๓ มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒๑.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๒. การรับสมัคร
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการ และจานวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓. การรับเข้าศึกษา
๒๓.๑ คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดเงื่อนไข วิธีการ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะศึ ก ษาได้ ไ ม่ เ กิ น กว่ า ๒ หลั ก สู ต ร ใน
มหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน
ข้อ ๒๔. ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ
๒๔.๑ นั ก ศึ ก ษาสามั ญ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๒๑ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก
๒๔.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๑ ที่มหาวิทยาลัย
รั บ เข้ าทดลองศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาวิ ส ามั ญ จะเปลี่ ย นสภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาสามั ญ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก
๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓.๐๐ จึ ง จะเปลี่ ย นสภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ได้ หรื อ ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๕. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องนาหลักฐานมา
รายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หมวด ๖
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต
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ข้อ ๒๖. การลงทะเบียนวิชาเรียน
๒๖.๑ นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นใดต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์
ที่ป รึกษากาหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ย
ประกาศ
๒๖.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit)
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)
๒๖.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕ หน่ วยกิต ยกเว้น ในภาคการศึกษาสุดท้ ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่ว ยกิต การ
ลงทะเบี ยนเรีย นที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนด อาจทาได้โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๒๖.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบี ยนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ยกเว้น รายวิช าที่เป็ น วิทยานิ พนธ์ รายวิชาพื้นฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์ วิช าชีพหรือเป็นภาค
การศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๒๖.๕ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลั กสู ตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๒๖.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทีย บเท่าในสถาบัน
อื่น ๆ เพื่อนั บ เป็ น วิช าตามแผนการเรียนได้ เมื่อได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา
มหาวิทยาลัย
๒๖.๗ นั กศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ หรือการเรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน
ข้อ ๒๗. การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
๒๗.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
๒๗.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ดังนี้
(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
กาหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า “W”
(๓)การเพิ่มและการถอนวิชาเรียนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๘. การโอนผลการเรียน
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนผลการเรี ย น
จากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ
ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(๔) การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในรายวิ ช าวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(๖) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่มาคานวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๗) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาอยู่ ในมหาวิท ยาลั ย ที่ รับ โอนมาอย่ างน้ อ ยหนึ่ งปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต
(๘) ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ากว่า B หรือ
เทียบเท่า
(๙) ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๙ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เมื่อได้รับความ
เห็น ชอบจากอาจารย์ที่ป รึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนด
เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๓๐. ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย
ข้อ ๓๑. การประเมินผลการเรียน
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้
๓๑.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับ
A
B+
B
C+

ความหมายของผลการเรียน
ไทย
อังกฤษ
ยอดเยี่ยม
Excellent
ดีมาก
Very Good
ดี
Good
ดีพอใช้
Above Average

ค่าระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
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C
D+
D
E

พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

Average
Poor
Very Poor
Fail

๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่า
กว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะด้าน หรือหมวดวิชาสัมพันธ์ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ
๓๑.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้
(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดี
G (Good)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการ
ประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการ
ประเมินภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ระดับการประเมิน
ยอดเยี่ยม
Excellent
ดี
Good
ผ่าน
Pass
ไม่ผ่าน
Fail
ข้อ ๓๒. สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้ ส าหรั บ ประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ภาคนิ พ นธ์ ที่ แ บ่ ง หน่ ว ยกิ ต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้ ส าห รั บ ป ระเมิ น วิ ท ย านิ พ น ธ์ ห รื อ ภ าค นิ พ น ธ์ ที่ แ บ่ ง
หน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้ ส าหรับ การบั น ทึ ก หลั งจากได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ถอนรายวิ ช านั้ น ก่ อ น
กาหนดปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ ถอนวิช าเรียนในกรณี ที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้ ส าหรับ บั น ทึ ก การประเมิ น ที่ ไม่ ส มบู ร ณ์ ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษา
ยังทางานไม่เสร็จ เมื่อสิ้ น ภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการ
ประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น “E”
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ข้อ ๓๓. การประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
๓๓.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
๓๓.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
๓๓.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา
รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ ๓๔. การสอบประเภทต่าง ๆ
๓๔.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจาวิชา
ส่งผลการสอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการประจาหลัก สูตร พิจารณาให้
ความเห็นชอบ แล้วส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๓๔.๒ การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนว
ปฏิบัติมีดังนี้
(๑) นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๓) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบประมวลความรู้ให้ ได้ ไม่ ต่ ากว่า ระดั บ P ภายใน ๓ ครั้ ง
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
๓๔.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
๓๔.๔ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่า เพื่ อทดสอบความรู้และความ
เข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒
และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
ผู้สอบและประเมินผล
๓๔.๕ การสอบภาคนิพนธ์หรือการค้ นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบ
ความรู้ และความเข้าใจการทาภาคนิพ นธ์ หรือการค้นคว้าอิส ระของนักศึกษาในหลั กสู ตรปริญ ญาโท
แผน ข โดยให้มีคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผล
เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้น คว้าอิสระ โดยการสอบ
ปากเปล่าแล้วคณะกรรมการสอบจะต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ภายใน ๒ สัปดาห์หลังวันสอบ
๓๔.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ อวัดว่านักศึกษามีความสามารถที่จะ
ดาเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ
๒ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล
๓๔.๗ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกสามารถใช้ ภ าษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้

14
๓๔.๘ การสอบภาษาต่างประเทศ และการสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ให้มีการดาเนินการสอบดังนี้
(๑) หลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นการวัดความสามารถด้านการใช้ภาษา และ
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกาหนด เพื่อประโยชน์ ในการเป็นพื้นฐานสาหรับ
การศึกษาในระดับนี้ โดยใช้แบบทดสอบที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกาหนด ถ้านักศึกษา
ลงทะเบียนโดยเข้าทดสอบ ๒ ครั้งแล้วยังไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
โดยไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนโดยไม่ขอสอบก่อนก็ได้ ทั้งนี้จะต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
กาหนด
(๒) หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ ให้มีการวัดความสามารถ
ทางด้านภาษาด้ านการอ่านเพื่ อ ความเข้าใจเป็ น หลั ก และอาจมี การประเมิ น ความสามารถด้ านอื่น ๆ
ประกอบด้ว ยก็ได้ การวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิ วเตอร์ เป็น การวัดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
โปรแกรม และอื่น ๆ ที่กาหนด โดยให้ มีคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้สอบและประเมินผล
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การสอบ
ข้อ ๓๕. วิทยานิพนธ์
(๑) นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน
ตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) นั กศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ จัดท าวิท ยานิพ นธ์ต้องจัดทาแผนการดาเนิน งานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(๓) การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติจากกรรมการของจานวน
คณะกรรมการที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๖. ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
(๑) นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข. จะเสนอชื่อเรื่องภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระและชื่อคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) การสอบผ่ านภาคนิพนธ์ห รือการค้นคว้าอิส ระ ต้องได้รับมติจากกรรมการของ
จานวนกรรมการที่ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๓๗. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิต
เพื่อพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว
ข้อ ๓๘. ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๓
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิต ละค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้ ง
ไปใช้คานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
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หมวด ๘
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา
ข้อ ๓๙. การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
(๑) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพั กการศึกษา ต้องยื่นคาร้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๒) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษา
สถานภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษา ภายในเวลาที่ กาหนดในระเบี ย บสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่าด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้สาหรับนักศึกษารุ่นนั้น ๆ
(๔) นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา แต่ไม่ มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
(๕) นั กศึ ก ษาผู้ ป ระสงค์ จะลาออกจากการเป็ น นั กศึ ก ษา ให้ เสนอใบลาต่อ อาจารย์
ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษามหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๔๐. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกและได้รับอนุมัติ
(๓) สาเร็จการศึกษา
(๔) มหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ให้ อ อก เนื่ อ งจากฝ่ า ฝื น ระเบี ย บการลงทะเบี ย น การช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลาพักการศึกษา
(๕) ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กาหนดในข้อ ๑๔
(๖) สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่สามไม่
ผ่าน
(๗) ถู ก ลงโทษให้ อ อกจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยคณะเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
ข้ อ ๔๑. การพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาอั น เนื่ อ งมาจาการไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นหรื อ ไม่ รั ก ษา
สถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา อาจขอคื น สภาพเพื่ อ กลั บ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาได้ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๒. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้
๔๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา
ตามกาหนด
(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
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(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔๒.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๕) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
๔๒.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่ อนไขของสาขาวิชา
นั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(๗) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๔๒.๔ ปริญญาโท แผน ข
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
๔๒.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔ ) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๖) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

17
๔๒.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้น ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
(๗) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๘) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ข้อ ๔๓. การขออนุมัติปริญญา
๔๓.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดง
ความจ านงขอส าเร็ จ การศึ ก ษาต่ อ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นได้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น สอบ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๔ ๓ .๒ นั ก ศึ ก ษ าที่ จ ะ ได้ รั บ ก ารพิ จ ารณ าเส น อ ชื่ อ ข อ อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ าต่ อ
สภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๒
(๒) ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ข้อ ๔๔. การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รก าหนดระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ ๔๕. การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณ ภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
บทเฉพาะกาล
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้ วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

