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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25511791108768
ภาษาไทย
: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เอกสาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน และเอกสาขาการบริหารงานท้องถิ่น
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
6.3 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้ง พิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.4 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ปลัดอาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
8.2 ข้าราชการ ตารวจ ทหาร
8.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.4 ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมือง
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9. ชือ่ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายเทิดศักดิ์ ทองแย้ม

2

นางสาวณัชชานุช พิชติ ธนารัตน์

3

นางสาวเพ็ญทิพย์ รักด้วง

4

นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

5

นางสาวดรุณี ทิพย์ปลูก

6

จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา

อาจารย์

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ )
น.บ. (นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต)
ผู้ช่วย
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
อาจารย์
รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
อาจารย์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ ร.ด. (รัฐศาสตร์)
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสซ์บางกอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2549
2525
2544
2538
2547
2531
2555
2550
2555
2552
2558
2552
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ข่าวสารและเทคโนโลยีภายใต้
บริบทของโลกที่ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) การแข่งขันการช่วงชิงความได้เปรียบ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เงินทุน สินค้า และบริการระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า พร้อมที่จะส่งออก เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทาให้ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึง่ ให้สามารถสอดรับกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมโลกโดยบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับหลักกลยุทธ์ กระบวนการในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ ย นและเคลื่ อ นย้ า ยทางวั ฒ นธรรม ทั้ งในและต่ า งประเทศที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด ให้ มี
การพั ฒ นาทางการบริห ารและการปกครอง การมีส่ วนร่ว มของของภาคประชาชนในการบริห าร การ
ปกครองและการจัดทาบริการสาธารณะ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น การเพิ่มพูนองค์ความรู้
เทคนิคใหม่ๆ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรื อการบริหารที่ต้องได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นัก
บริหารระดับชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ
ของผู้นา และค่านิยมอันเหมาะสมของผู้รับผิดชอบทางการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และกลวิธีที่สามารถนาสู่การไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอันทรงคุณค่าต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร
จาเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่คนในประเทศ ซึ่งนับวันจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้น การเพิ่ม
ศักยภาพของบุ คคลและชุมชน ในการพึ่งพาตนเอง การมีจิตสานักในความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้จัก
วิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือ
หลักการในกระบวนการพัฒนา ค่านิยมของนักศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวทางการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ดาเนินอยู่ และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
ทาให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การประกอบอาชีพมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนมากขึ้น มหาวิทยาลัยนอกจากจะทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ แล้ว
ยังต้องทาหน้าที่เป็นองค์กรสร้างแนวทางในการป้องกัน แก้ปัญหา ในเชิงนโยบาย การบริหาร และการสร้าง
ค่านิยมให้แก่นักบริหาร
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่นรายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอื่นๆ ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะอุตสาหกรรมภายในมหาวิทยาลัย
13.2 การบริหารจัดการ
13.2.1 บริหารจัดการโดยมีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการกก
ทาหน้าที่ ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
13.2.2 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นกกก
เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามความต้องการของหลักสูตร
13.2.3 สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถานประกอบการในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับชาติ
13.2.4 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
เป็นระยะเพื่อแสวงหาลู่ทางการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีเนื้อหาหลักที่มีความเป็น “พหุวิทยาการ” และเน้น
ความสาคัญของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองของไทย โดยเน้นหลักของการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองท้องถิ่นที่อยู่บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) และคุณค่าแก่ความ
เป็นพลเมือง (Citizenship)
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั ก สู ตรที่ มีการเปิ ดสอนเพื่ อตอบสนองต่อการพั ฒ นาประเทศ และการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครองที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารและการพัฒนาในชุมชน ท้องถิ่น สังคม
และประเทศ ดังนี้
1.2.1 หลักสูตรมีการดาเนินการตามความมุ่งหมาย วิธีการสอน กิจกรรมและแนวทางในการจัด
ประสบการณ์รวมทั้งความรู้ เจตคติ เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ถูกต้อง
1.2.2 หลักสูตรมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กกก
ถูกต้องและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 หลักสูตรมีการสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
1.2.4 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจทางด้ านการบริหารและการพัฒนาที่เป็น สหวิทยาการบูร
ณาการศาสตร์ด้านการพัฒนาสั งคม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบทและเมือง การบริหารจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประชาคมโลก ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทของ
เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการบริหารภาครัฐ ใน
ด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และสามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติใน
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้ มีความสามารถในเชิงกระบวนทัศน์และความ
สามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบกลไกทางการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม สนองต่อการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
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และส่วนท้องถิ่น รวมองค์การประเภทการถ่ายโอนกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมภาคเอกชน (Privatization)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจน
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการสาธารณะด้วย
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบทางผลประโยชน์สาธารณะและพลเมือง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศ า ส ต ร์ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เก ณ ฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ส านั ก งานคณะการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.)

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมิ น หลั ก
- ติดตามและพัฒ นาหลักสูตรอย่าง สูตร
สม่าเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
หน่ ว ยงานราชการ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

- ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ความต้องการของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานราชการ ใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ระดับชาติ

- รายงานผลการประเมิ น ความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน
ราชการ ในระดับ ท้ องถิ่น ระดั บ
ภูมิภาค และระดับชาติ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
- พั ฒ นาบุคลากรด้ านการเรียนการ - สนับสนุ นบุคลากรด้านการเรียน - ปริมาณงานด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้เป็นไปตาม การสอน ให้ท างานบริการวิชาการ สอนและปริมาณงานด้านบริการ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
แก่ตามต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วิ ช าการตามความต้ อ งการของ
ท้องถิ่น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย โดยข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ)
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) วัน-เวลา เปิดการเรียนการสอน
แบ่งช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และให้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
สาหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ให้ เป็นไปตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.2.3 บุคคลที่มีคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเคารพกฎกติกา
ประชาธิปไตย
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.2 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต เนื้อหาสาระของวิชาด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ไม่เพียงพอ
2.3.3 พื้นฐานทางภาษาไทยด้านการเขียนของนักศึกษายังไม่เพียงพอ
2.3.4 นักศึกษาขาดวินัยด้านการตรงต่อเวลา และการแต่งกาย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ โดยจัด
สอนเสริมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่วนปัญหาการปรับตัว โดยจัดให้มีการให้คาปรึกษาแนะแนว
2.4.2 กาหนดเกณฑ์ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกเข้าศึกษา
2.4.3 จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2.4.4 จัดอบรมภาษาไทยด้านการเขียน
2.4.5 จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าที่ทางานแล้ว ถ่ายทอดประสบการณ์ทางานให้นักศึกษาปัจจุบัน
2.4.6 กวดขันการเข้าชั้นเรียน และการแต่งกายตลอดเวลา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

200

200
200

200
200
200

200

400

600

200
200
200
200
800
200

200
200
200
200
800
200
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดเงิน

1. งบดาเนินการ
1.1 เงินงบประมาณ
1.2 ค่าวัสดุ
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
3. งบบุคลากร
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2559
1,100,000
1,300,000
5,241,000
7,641,000
240

2560

ปีงบประมาณ
2561

2562

1,155,000 1,212,750 1,273,387
1,430,000 1,573,000 1,730,300
5,555,460 5,888,787 6,242,114
8,140,460 8,674,537 9,245,801
480
720
960
36,299 บาท/คน/ปี
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาต่อปี)

2563
1,337,056
1,903,330
6,616,640
9,857,026
1,200

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าระหว่ า งหลั ก สู ต รในสถาบั น ฯ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 8 การเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนวิชา (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรระบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

11
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรของสาขาวิชาฯ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต
แต่หมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
ไม่น้อยกว่า
87
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
หมายเหตุ : 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารวิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes

1540202

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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รหัสวิชา
1540203
1540204
1550101
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3(3–0–6)
Thai for Critical Thinking
ภาษาไทยสาหรับครู
3(3–0–6)
Thai for Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3–0–6)
English for Teachers
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Japanese
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รหัสวิชา
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101

ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
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รหัสวิชา
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106

ชื่อวิชา
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systemic Thinking Skill
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
3(3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3(3–0–6)
Thai Living
ความเป็นพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
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รหัสวิชา
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
3(3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3(3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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รหัสวิชา
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3(3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2(1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1–2–3)
Sports Science
ทักษะการว่ายน้า
2(1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3(2–2–5)
Introduction of International Cookery
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รหัสวิชา
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3(3–0–6)
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application

18
รหัสวิชา
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

รหัสวิชา
2551102
2551201
2551202
2551501
2551502
2552101
2552203

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3(2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3(2–2–5)
Information Technology for Teachers
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
ไม่น้อยกว่า
87
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Concept and Theory of Public Administration
ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories and Organization Development
กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamental Law for Public Administration
กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Law for Public Administration
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
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รหัสวิชา
2552301
2552303
2552401
2552901
2553101
2553106
2553203
2553307
2553401
2554301
2554901
2554902

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Economic
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
English for Public Administration
นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
Public Policy and Policy Analysis
สถิติและเครื่องมือสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Public Administration Research
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
3(2-2-5)
Leadership and Ethics for Administration
การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ
3(3-0-6)
Fiscal Administration and Budget Government
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Project Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Public Administration Research Methodology
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Public Administration
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รหัสวิชา
2552201
2552204
2552205
2552206
2552302
2553110
2553204
2553308

2553311
2562502
2563504

- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
เอกสาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Management
การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk and Crisis Management
การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Conflict management and negotiation
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ 3(3-0-6)
Corporation of Government and Private sector for Public Services
การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนกิจการภาครัฐสู่กิจการภาคเอกชน 3(3-0-6)
Public Restructure and Privatization of Public Sector
นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
Management of public policies and social welfare
การจัดการองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organization Management
ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐ 3(3-0-6)
Governance and Principle of Corporate Social Responsibility
for Public Sector
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Planning and Management
กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure
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รหัสวิชา
2552102

2552103
2552501
2553103
2553302
2553303
2553304
2554305
2553402
2562502
2563504

เอกสาขาการบริหารงานท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Economic and Social Ecology of Thai Government and
Politics
การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Political of Local Popular Sector
กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law for Local Government
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government and Administration
การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Management and Administration
การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Management of Local Community Enterprises
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Human Resource Management
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Strategic Management for Integrated Spatial Development
การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Public Finance Administration
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure
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รหัสวิชา
2553801
2553802
2554801
2554802

2) กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Preparation for Field Experience
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Cooperative Study
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(540)
Field Experience
สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Study

ค หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาราชภัฏ เพชรบุรีเปิด
สอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา
ตามหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1) กลุ่มวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
…………….
…………….
…………….
2551501
2552901
2551201

วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3
3
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3
3
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
…………….
…………….
…………….
2551102
2551502

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3
3
กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสน
3
3
ศาสตร์
2551202 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
36

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

0
0

6
36
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
…………….
…………….
…………….
2552203
2552303
…………….

หน่วยกิต

ทฤษฎี

วิชาศึกษาทั่วไป
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
วิชาเลือก
3
รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
…………….
2551101
2552101
2552401
2552301
…………….
…………….

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

วิชาศึกษาทั่วไป
3
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
3
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3
การบริหารราชการแผ่นดิน
3
วิชาเลือก
3
วิชาเลือก
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

2553101 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์
3
3
นโยบาย
2553106 สถิติและเครื่องมือสาหรับการวิจัยทาง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
2553307 ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
3
2
……………. วิชาเลือก
3
3
……………. วิชาเลือก
3
3
……………. เลือกเสรี
3
3
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

2554901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
2
2553401 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3
3
สาธารณะ
……………. วิชาเลือก
3
3
……………. วิชาเลือก
3
3
……………. วิชาเลือก
3
3
รวม
15
14
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 16

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0

6

2

5

2
0
0
0
4

5
6
6
6
34

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2
0

5
6

0
0
0
2

6
6
6
29
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2554301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
3
3
0
6
โครงการ
2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
2
2
5
2553801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
1
0
90
0
2553802 การเตรียมสหกิจศึกษา
1
0
90
0
……………. วิชาเลือก
3
3
0
6
……………. วิชาเลือก
3
3
0
6
……………. เลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
16
14
6
29
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20
นักศึกษาที่เรียนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6
นักศึกษาที่เรียนเตรียมสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6
หมายเหตุ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจานวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมายเหตุ เตรียมฝึกสหกิจศึกษา มีจานวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
6
0
540
0
2554802 สหกิจศึกษา
6
0
600
0
รวม
6
0 540/600
0
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540/600
นักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั่วโมงเรียน/ภาคศึกษา ไม่น้อยกว่า 540
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 600
รวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร

130

หน่วยกิต
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2) กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
…………….
…………….
…………….
2551102
…………….
…………….

วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3
3
วิชาเลือก
3
3
วิชาเลือก
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
…………….
…………….
…………….
2552101
2551501
2551201

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3
3
กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3
3
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
36

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
36
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

…………….
…………….
…………….
2551101
2551502

วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
3
3
กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสน
3
3
ศาสตร์
2552401 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
…………….
2552901
2552203
2552303
2551202
2553307
................

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

วิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3
3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
3
ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3
3
ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
3
2
วิชาเลือก
3
3
รวม
21
20
ชั่วโมงเรียน/ ต่อสัปดาห์ = 22

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

0
0

6
36

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
0
0
0
2
0
2

6
6
6
6
6
5
6
41
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2553101 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3
2554301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
3
โครงการ
2553401 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ
3
2552301 การบริหารราชการแผ่นดิน
3
................ เลือกเสรี
3
รวม
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2553106 สถิติและเครื่องมือสาหรับการวิจัยทาง
3
รัฐประศาสนศาสตร์
2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
................ วิชาเลือก
3
................ วิชาเลือก
3
................ วิชาเลือก
3
................ วิชาเลือก
3
รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

0
0

6
6

3
3
3
15

0
0
0
0

6
6
6
30

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2

2

5

2
3
3
3
3
16

2
0
0
0
0
4

5
6
6
6
6
34

30
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2554901
2553801
2553802
…………….
…………….
…………….
................

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
2
2
5
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
1
0
90
0
การเตรียมสหกิจศึกษา
1
0
90
0
วิชาเลือก
3
3
0
6
วิชาเลือก
3
3
0
6
วิชาเลือก
3
3
0
6
เลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
16
14
6
29
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20
นักศึกษาที่เรียนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6
นักศึกษาที่เรียนเตรียมสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6
หมายเหตุ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจานวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมายเหตุ เตรียมฝึกสหกิจศึกษา มีจานวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
6
0
540
0
2554802 สหกิจศึกษา
6
0
600
0
รวม
6
0 540/600
0
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540/600
นักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั่วโมงเรียน/ภาคศึกษา ไม่น้อยกว่า 540
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 600
รวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ตามภาคผนวก ก.

130

หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายเทิดศักดิ์ ทองแย้ม

2

นางสาวณัชชานุช พิชติ ธนารัตน์

3

นางสาวเพ็ญทิพย์ รักด้วง

4

นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

5

นางสาวดรุณี ทิพย์ปลูก

6

จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ )
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ผู้ช่วย
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
อาจารย์ รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร )
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
อาจารย์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ ร.ด. (รัฐศาสตร์)
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสซ์บางกอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปี พ.ศ .ที่
จบ
2549
2525
2544
2538
2547
2531
2555
2550
2555
2552
2558
2552
2543

ภาระงานสอน ชม. /
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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3.2.2 อาจารย์ประจาสาขา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

2

นางสาวณัชชานุช พิชติ ธนารัตน์

3

นางวิภวานี เผือกบัวขาว

4

นางสาววัชรวลี พราหมณ์แก้ว

5

จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศาสตราจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ผู้ช่วย รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ผู้ช่วย ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
ศาสตราจารย์ รป.ม. (การบริหารการพัฒนา
ประชาคมฯ)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
วท.ม. (สถิติ)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ร.ด. (รัฐศาสตร์)
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ .ที่
จบ

ภาระงานสอน ชม. /
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2554
2547
2544
2544
2538
2553
2548
2531

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสซ์บางกอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2554
2549
2544
2558

30

30

30

30

30

30

30

30

2552
2543
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

6

นายเทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อาจารย์

7

นางสาวเพ็ญทิพย์ รักด้วง

อาจารย์

8

นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อาจารย์

9

นางสาวดรุณี ทิพย์ปลูก

อาจารย์

10

นางสาวสรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

อาจารย์

11

นางสาวขวัญสุมา แฉ่งฉายา

อาจารย์

12

นางสาวพัชราภรณ์ งามวิจิตรนันท์

อาจารย์

13

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ )
น.บ. (นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต)
รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร )
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์กร)
รป.ม. (การจัดการองค์การ)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ .ที่
จบ

ภาระงานสอน ชม. /
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2549
2525
2547
2531
2555
2550
2555
2552
2555
2550
2549

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2552
2549
2555
2551
2554
2549

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

14

นายพิเชษฐ พิณทอง

อาจารย์

15

นายชานนท์ ภัทรจารี

อาจารย์

16

ว่าที่ร้อยตรีธีร์จุฑาชาติ ยงสวัสดิ์

อาจารย์

17

นายวัชรวิพัฒน์ ศิลปารัตน์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
รป.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
วท.บ. (ความปลอดภัย)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ปี พ.ศ .ที่
จบ
2551
2555
2547
2554
2551
2554
2554
2548
2556
2528

ภาระงานสอน ชม. /
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกประสบการวิชาชีพ (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ สามารถ
ประยุกต์ทฤษฎี และนามาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาทางานได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาเข้าใจวัฒนธรรมองค์การตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
หน่วยงานและบุคลากรในองค์การได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และการคิดการวิเคราะห์
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา/
ทักษะ
ชั้นปี
(สัปดาห์)
1
2
3
4
2/(1-15)
ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

2/(1-15)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1/(1-6)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2/(1-17)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ต รก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาท างานวิ จั ย ในประเด็ น ปั ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ และเป็ น หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย และสามารถ
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถจัดทางานวิจัยเบื้องต้นได้ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา หรือการเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐ รวมถึง
องค์กรในระบบราชการ และสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
2554901

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Research Methodology

3(2-2-5)

5.5 การเตรียม
5.5.1 อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดในการจัดทางานวิจัยแก่นักศึกษาในชั้นเรียนซึ่งอาจเป็น
งานวิจัยแบบกลุ่ม หรือเดี่ยว พร้อมทั้งกาหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทา
5.5.2 อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษาและพิจารณากาหนดหัวข้อวิจัย พร้อมทั้งแนะนาถึง
กระบวนการในการศึกษาค้นคว้า
5.5.3 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นทางการต่ออาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งจัดทา
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งอาจารย์ผู้สอน โดยต้องได้รับผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ และผลการ
ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันกาหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา และ
แจ้งเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทราบ
5.6.2 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินผลรายวิชาของนักศึกษา
5.6.3 อาจารย์ผู้สอนประสานงานรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม

1) 2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
3) 3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

4) 4) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
5) 5) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7) มีความสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณกกก
วิชาชีพ เคารพในสิ ทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้องนอกจากนี้
อาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
ประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ทีได้ศึกษา
- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องวางความรู้พื้นฐานของ
ศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร แบบฝึ ก หั ด โครงงาน และ
กรณี ศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
กับปัญหาจริง
- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญ หาที่ท้ าทายให้ นักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ
- ทุกรายวิชาควรมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ โครงก
งานให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัด
ให้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ทางานเป็นหมู่คณะ
- การมอบหมายงานให้ นั ก ศึก ษาได้สื บ ค้ น ข้อมู ล รวบ
รวมความรู้ น าเสนอในชั้น เรีย น และมี ก ารเผยแพร่
ความรู้ที่ได้
- ต้องบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์กับ
สถานการณ์ ท างสั ง คม การเมื อ งและการบริ ห ารใน
ปัจจุบันและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่างๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
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2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ทา
รายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
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7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีม
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากความพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่างๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น การบริหาร การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
3) มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
4) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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5) สามารถประเมินศักยภาพ และแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์เพื่อชี้ประเด็น
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากการวิเคราะห์สถานการณ์จริง หรือโดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ
6) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2) การทดสอบย่อย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถาน
การณ์จริง
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะทางปัญญาในวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงตนเอง
2) มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์
กับสภาวะแวดล้อมทางสังคม
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานใน
ประเด็นต่างๆ ได้
4) มีจิตสานึกสาธารณะ
5) เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และมีวิจารณญาณ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) และการฝึกปฏิบัติงาน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาการประเมินการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบรายวิชา การสอบเค้าโครงงานวิจัย
การฝึกปฏิบัติงาน และการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
3) แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการ
วิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2) สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
3) สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และ
สม่าเสมอ
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5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานาเสน
3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ( ) อย่าเปลี่ยนแปลง สภามหาลัยฯ อนุมัติ 15 มิ.ย. 58)

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1050101 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามส่วนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์















































1540204 ภาษาไทยสาหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ















































1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวัฒนธรรม
อาเซียน















































1550107 ภาษาอังกฤษสาหรับครู















































1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น















































1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น















































1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้น















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์















































2010102 ช่างเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500101 การเมืองและการปกครองของไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเป็นพลเมือง















































2500104 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง















































2500109 สังคมน่าอยู่















































2500110 อัตลักษณ์ไทย
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

2560111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน















































3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น















































3560102 ทักษะความเป็นผู้นาและการทางาน เป็นทีม















































3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















































3560504 การบริหารการเงินส่วนบุคคล















































3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตร์กบั ชีวิต















































4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน















































4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน















































4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก















































4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา















































4080105 ทักษะการว่ายน้า















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น















































4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น















































7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนาเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู















































8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย















































หมายเหตุ : สาหรับผูส้ อนรายวิชาใดๆ จาเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด  ) โดยต้องนาไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์



















































2551201 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์



















































2551202 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ



















































2551501 กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์



















































2551502 กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์



















































2552101 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย



















































2552203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์



















































2552301 การบริหารราชการแผ่นดิน



















































2552303 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร



















































2552401 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น



















































2552901 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์



















































2553101 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 

















































2553106 สถิตแิ ละเครื่องมือสาหรับการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์



















































2553203 การบริหารการพัฒนา



















































2553307 ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้
2553401 การบริหารการคลังและงบประมาณ
สาธารณะ
2554301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
โครงการ

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6




































































































2554901 ระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์



















































2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์



















































2552201 การจัดการภาครัฐ



















































2552204 การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง



















































2552205 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง









































































































































































































2553204 การจัดองค์การสมัยใหม่



















































2553308 ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การภาครัฐ



















































2553311 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์



















































2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป



















































2563504 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา



















































2552206 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดบริการสาธารณะ
2552302 การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนกิจการ
ภาครัฐสู่กิจการภาคเอกชน
2553110 นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการ
สังคม
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

2552102 พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง
การปกครองของไทย



















































2552103 การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น



















































2552501 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น



















































2553103 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ



















































2553302 การบริหารจัดการท้องถิ่น



















































2553303 การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น



















































2553304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น



















































2554305 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิง
บูรณาการ



















































2553402 การบริหารการคลังท้องถิ่น



















































2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป



















































2563504 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา



















































2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



















































2553802 เตรียมสหกิจศึกษา



















































2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



















































2554802 สหกิจศึกษา



















































55

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(หมวด 7) (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวการณ์ ได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่น ที่ จ บการศึ ก ษาในด้ าน
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้นๆ
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความ
พร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น
2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นั กศึกษาในการเรีย น และคุณ สมบัติอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
หมวด 10 (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
1.2 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอนการวัดและการ
ประเมินผลการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานในประเทศ
1.3 การจัดให้มีที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่โดยแต่งตั้งอาจารย์อาวุโส ที่มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการกกก
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
1.4 จัดให้มีการสอนในระบบคู่ขนาน โดยวิชาหนึ่งๆ มีทั้งอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่สอน
ด้วยกันควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกกกก
อาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการ
วัดและการประเมินผล อบรมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงานกก
ประชุมสัมมนาและการประชุมวิชาการเสนอผลงานในประเทศ
2.1.2 จัดประชุมอาจารย์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการตัดเกรดให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความเป็น
ธรรมสาหรับนักศึกษา และเป็นการป้องกันปัญหาเกรดเฟ้อ หรือปัญหาการกดเกรด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ วิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.3 ส่ งเสริ ม ให้ อาจารย์ จั ด ท าบทความทางวิช าการส าหรับ ตีพิ ม พ์ ในวารสารทางวิช าการ
ระดับชาติ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะการปฏิบัติ งานทางวิชาการ เช่นการนิเทศงาน การ
ให้คาปรึกษา เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เช่น มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. ขึ้นไป จานวน 3 คน
และมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นต้น
1.2 มีการบริห ารหลั กสูตรตามโครงสร้างคณะ คือ ประธานสาขาวิช า, คณะกรรมการสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.4 อาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ บ ริห ารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณสาหรั บ จัดการเรี ยนการสอนในหลั กสูตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต จะมาจาก2
แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน หรืองบคลัง และงบประมาณจากรายได้ของคณะ หรืองบพิเศษ การบริหาร
จัดการจะมีคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะบริหารจัดการใน
ส่ ว นของงบสาขาฯ เป็ น การบริ ห ารจั ด การเฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตโดยตรง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 มีห้องบรรยายที่มีขนาดพอเหมาะและเพียงพอกับจานวนนักศึกษา พร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวกทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ LCD projector
เครื่องฉายภาพเสมือนจริง เป็นต้น
2.2.2 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทย
บริการเป็นผู้ดาเนินการการบริหารจัดการ ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ตาราและวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.2.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีจุดบริการ Internet/Wife ตามคณะ/หน่วยงาน/อาคารต่างๆ ในกก
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้สะดวก
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็นเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จะดาเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ
2.4.1 คณะกรรมการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะประเมินทรัพยากร และงบประมาณของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.4.2 วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเมินหนังสือ /สิ่งพิมพ์ และการบริหารทาง
คอมพิวเตอร์ Internet และการค้นคว้าต่างๆ ซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและประสาน
ผลการประเมินจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ
2.4.3 การประเมินโดยนักศึกษา เป็นการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นในการประชุม/
สัมมนา เช่น การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นต้น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การเปิ ด รั บ อาจารย์ แ ละการคั ด เลื อ กอาจารย์ ใหม่ เป็ น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยอาจารย์ ใหม่ จ ะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรง นอกจากนั้ น ต้ อ งมี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานก
ประจาปีของสาขาวิชา
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาค
การศึกษาและประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้อง
การความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกาหนดหลักเกณฑ์
กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
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3.3.4 คณาจารย์ที่ สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิช าที่
สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการ
รับเข้าทางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยให้
ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษา
4.1.3 มหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให้
ครบวงจร (รับสมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพั ฒนาบุคลากรระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคคลากร
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours)
เพื่อให้ นั กศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องได้ และ
มหาวิทยาลัย ต้องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาอุทธรณ์ ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาสลับซับซ้อน การกระจายอานาจในการบริหารจัดการภาครัฐลงไปใน
ชุมชนและท้ องถิ่น มากขึ้น ดังนั้ น การปกครองท้ องถิ่นจึ งเป็ นองค์กรที่ ได้รับการกล่ าวถึง และได้รับการ
กระจายอานาจอย่างมาก ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีความจาเป็นมากขึ้น ในส่วน
ของการติดตามคุณภาพบัณฑิตนั้น มีการสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็น
ประจาทุกปี
6.1 ศึกษาข้อมูลความต้องการกาลังคนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนามาใช้ประกอบการวางแผน
การรับนักศึกษา
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6.2 อัตราการมีงานทา/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
6.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก 5 โดย
มีความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะ ความเป็นผู้มีจิตอาสา ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performenace Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังการ
เรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ในปีก่อน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนและอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที 5

√

√
√
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือกรรมการบริหารหลักสูตรจากการสังเกต
พฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอ
คาแนะนา ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา จากการสอบถาม
จากนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้ โดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา และ
หรือมีการสังเกตการณ์สอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดาเนินการทุกๆ ปี เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ใกล้เคียง
ในประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร
2.2 จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาปีสุดท้าย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตและประสิทธิ
ภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพื่อนาผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่ จาเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 ประชุมอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลั กสูตรเพื่ อ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดีและทาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยปรับปรุงครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2562

64

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Thai for Communication
การฝึ กและพั ฒ นาทั กษะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการฟั ง การพู ด การอ่านและการเขียนให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญการแปลความ การ
ตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ เขียน และการใช้สื่อประสมในทาง
วิ ช าการในการน าเสนอผลการสื บ ค้ น โดยเน้ น กระบวนการทั ก ษะสั ม พั น ธ์ ท างภาษา
จริยธรรมในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒ นาทักษะภาษาไทยให้ มีประสิ ทธิภ าพเหมาะสมกับอาชีพต่างๆ โดยเน้นการพูด
การเขียนในโอกาสต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็นการเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจการสื่อสาร
ธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3(3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสารจาก
การฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนาเสนอได้ การฟัง
เพื่อจับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
1540204
ภาษาไทยสาหรับครู
3(3–0–6)
Thai for Teachers
การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย
ธรรมชาติ ของภาษา ลั กษณะเฉพาะของภาษาไทย หลั กการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาด้านการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
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รหัสวิชา
1550101

1550102

1550103

1550104

1550105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นาเสนอ
ความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟังและการอ่าน จากสื่อที่
หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้น คว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ การ
จับใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูดและการ
เขียนสั้น ๆ ต่อบุ คคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู้สื่อต่างๆ สื่อออนไลน์สาธารณะ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุปความ การเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ศัพท์
สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
ความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสียงและโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ ความหมาย
ของประโยค การเรี ย งล าดับ ค า การออกเสี ย งคา วลี และประโยค เพิ่ มพู น ทั กษะการ
สื่อสารระดับ พื้ น ฐาน เรียนรู้คาศัพท์ อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่ เกี่ยวข้องกับบริบทของ
ผู้เรียนและสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตามบริบ ท การสื่ อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ์ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า การสื่อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากล
ทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึ กทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ยนที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการ ใช้คาศัพท์ สานวน และภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
บริบทในอาเซียน ศึกษาข้อมูลความรู้ระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนา
ทักษะการนาเสนอความคิด ความรู้ การอภิปราย การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
และการแสวงหาความรู้ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ และประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า ง
เหมาะสม
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3–0–6)
English for Teachers
การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารทางด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสืบค้น
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนาเสนองานทางวิชาการ และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง โดย
ใช้คาศัพท์สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Burmese
ฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาพม่ า เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การ
อ่านออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝึกท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียน
ประโยคพื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Hindi
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภ าษาฮิ น ดี ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด ส านวนภ าษาที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น และเรี ย นตั ว อั ก ษรภาษาฮิ น ดี เพื่ อ สามารถอ่ า นและเขี ย นค าศั พ ท์
และสานวนพื้นฐานได้
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและรูป ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเชิ ง สั งคม
และวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Japanese for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึกทั กษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และสานวนพื้นฐานได้
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ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและรูป ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเชิ ง สั งคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Korean
เรี ย นรู้ ตั ว อั ก ษรเกาหลี แ ละรู ป แบบการประสมค า ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นการฟั ง พู ด
อ่านและเขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝึกทักษะการ
สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการใช้ คาศัพท์ สานวน
ต่างๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี
ภาษามลายูเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Malay
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใชีวิตประจา
วัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม และวัฒนธรรม
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
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พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ด้ า น
ชีววิทยาจิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแย้ง
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่าง ๆ และการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้านส่วน
บุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของการสร้างสันติภาพใน โลกยุดใหม่ สันติภาพ
ในทัศนะของนั กจิ ตวิท ยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจากภั ย
อันตรายและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การ
เตรีย มชีวิตเพื่อการอยู่ในสั งคมอย่างสั นติสุ ข วิถีทางไปสู่ สันติภ าพและการสร้าง ความ
สมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การ
สร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
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1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อ
การดาเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาญ การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อ
การดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3(3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกลยุทธ์และ
ทั ก ษะการแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ ต่ า งๆ สื บ ค้ น สารสนเทศ ฐานข้ อ มู ล และสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ารรวบรวมและประเมิ น ค่ าสารสนเทศ การวิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์
สารสนเทศ เพื่อการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการเขียน
รายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมิน
เชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบเกี่ยวกับสิ่งใดๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่งล้วนเป็น
หนึ่งหน่วยระบบและมีความเป็นระบบ สิ่งเหล่านั้นเช่น ตนของตนเอง บุคคลอื่น องค์กร
ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3(3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึกสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิง
สร้างสรรค์
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและ
จิตใจของตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป

1520102

1520103

2010101

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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2010102

ช่างเมืองเพชร
3(3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชร
คติ สั ญ ลั ก ษณ์ คติ ค วามเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญาและเอกลั ก ษณ์ ในการสร้างงานช่ างเมือ งเพชร
ทฤษฏี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะงานช่ า งเมื อ งเพชร ความซาบซึ้ ง ในงานช่ า ง และฝึ ก
สร้างสรรค์ผลงานทางช่าง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3(3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ ท้องถิ่น
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะ
ทางนาฏศิลป์

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีส ากล และดนตรีอาเซียน ผ่ าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่สุนทรียภาพและการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ลั ก ษณะ ความส าคัญ แนวคิ ดทฤษฎี และ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน

2500100

2500104

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่ วงโซ่
อาหาร ความสั ม พั น ธ์เชิงระบบระหว่างมนุ ษ ย์กั บ สิ่ ง แวดล้ อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะ
โลกร้อน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2500105

เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิ ศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์เพชรบุ รีและท้ องถิ่นใกล้ เคี ยงชนเผ่ าและชาติ พั นธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเพชรบุรี
ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน
การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2500101

การเมืองและการปกครองของไทย
3(3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึก ษาพื้ น ฐานของการเมื อ งและการปกครองที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งในอดี ต จนถึ งปั จ จุบั น ที่ ใช้ใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิ งประวัติ ศาสตร์ที่ ผ่ านมา สมัย ก่อ นสุ โขทั ย สมั ย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลง การ
ปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุบัน ความเป็นมาของอานาจ
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าและความเป็นพลเมืองของรัฐ วิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปัจจุบัน

2500102

วิถีไทย
3(3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้ งถิ่นฐาน
สถาบั น ทางสั งคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพั นธุ์และวัฒ นธรรมภู มิปั ญ ญาที่
ส่ งเสริ ม การปรั บ ตั ว และดาเนิ น ชี วิต แบบไทยสภาพปั ญ หา และแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
สังคมไทยการวิเคราะห์สถานการณ์ของไทย และของโลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมโลกรวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคม
โลก
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2500103

ความเป็นพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความจาเป็นของการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถาบันต่างๆ ศึกษา
ความเป็ นประชาธิปไตย หลั กสิ ทธิ มนุ ษยชน พั ฒ นาความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเหตุ การณ์ ต่ างๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ
ของโลก ตระหนักถึงความสาคัญของบริบทโลก ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุล
ของโลก
อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ
เคลื่ อนย้ ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุ ษย์ ยาเสพติ ด
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอ
แนวคิด การพัฒนาองค์คงามรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานและการประยุกต์ใช้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และพระมหากษัตริย์ กับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

2500106

2500107

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของนักศึกษา ส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ทางสังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มีภูมิคุ้มกัน ดารงชีวิต
อย่างไม่ประมาท มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาใน
สภาพที่เป็นจริง วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักศึกษาจัดทา
โครงการ เพื่อแก้ปัญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
สังคมน่าอยู่
3(3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษาที่มีต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม สร้างจิตสานึกต่อ
ส่วนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ มารยาททางสังคม การ
เสียสละมีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
ในสภาพที่เป็นจริง ทั้งสถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักศึกษาจัดทาโครงงานเพื่อ
แก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อัตลักษณ์ไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ต ามวิ ถี ไทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค่ านิ ย มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น วันสาคัญต่างๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย อาหารไทย การเสริมสร้างและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3(3–0–6)

Anti-corruption
ปั ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ปั จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ท าให้ เกิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ วิเคราะห์บูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการป้องกันแก้ไขในปัจจุบัน มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศ นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
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2560101

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการใช้ ก ฎหมาย ให้ ไ ด้ เ ป็ น ผลจริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน

3560101

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้านการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อมการควบคุมทาง
การเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาและการ
ตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของ
ผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเป็นผู้นา การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะการ
ทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาในการ
ทางานร่วมกัน
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภค ลั ก ษณะส าคั ญ ของตลาดสิ น ค้ าที่ มี ก ารแข่ งขั น อย่ างสมบู รณ์ แ ละไม่ ส มบู ร ณ์
หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลั ง
การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน

3560102

3560503

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

76

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3(3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้ าหมายของการบริห ารการเงินส่ว นบุคคล การวางแผนการเงินส่ว น
บุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่
อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็น การบริหารหนี้ส่วนบุคคล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3600101

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
4010701

รหัสวิชา
4010702

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน
และภาวะโลกร้ อน ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และด้ านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ส ารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่ งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และ
แก้ปัญหาในชีวิตได้
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4010704

4020101

4020102

4030001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ การดื่ ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงาม
และการดารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3(3–0–6)
Conservation Biology
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบและการจัดการพื้นที่
อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
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4030003
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Plants for Life
ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่างๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการ
ชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุ ผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้ น และการนามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ปั ญหาใน
ชีวิตประจาวัน

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
เรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร
ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทั ก ษะชี วิ ต เชื่ อ มโยงระหว่ างตนเองและผู้ อื่ น ให้ ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข
หลั ก การออกกาลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ เห็ น ประโยชน์ของการออกก าลั งกาย ปั จจัยและ
ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชากรในอาเซียน
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4070302

สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณภาพ การ
ดูแลสุ ขภาพครอบครัว พัฒ นาการบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ น
ปัญ หาและการสร้างเสริมสุ ขภาพครอบครัว เพื่อให้ สมาชิกในครอบครัวมีคุณ ภาพชีวิต
ครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย
แ ล ะ ก ารส ร้ า งเส ริ ม ส ม รรถ ภ าพ ท างก าย ให้ เห ม าะ ส ม กั บ วั ย ข้ อ ค ว รระ วั ง
และการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา
มารยาทของการเป็ น ผู้เล่ นและผู้ ดูกีฬาที่ดี โดยให้ เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้ เรียนสนใจ ฝึ ก
ทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา
นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนั นทนาการ การเลื อ ก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนากิจกรรมนันทนาการ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเป็นผู้นานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททาง
สั งคมในการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ การกิ จ กรรมนั น ทนาการ ส าหรับ ตนเอง
ครอบครั ว และสั งคม ฝึ ก ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม และทั ก ษะความเป็ น ผู้ น ากิ จ กรรม
นันทนาการ
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2(1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับน้าหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ าหนั ก ตั ว ที่ เหมาะสมกั บ สุ ข ภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้
พลังงานต่อการควบคุมน้าหนักตัว การคานวณน้าหนักตัวที่เหมาะสม การคานวนพลังงาน
ที่ร่างกายต้องการ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงาน และสารอาหารเพื่อการลดน้าหนัก การ
กาหนดโปรแกรมการออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก

4080102

4080103

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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4080104
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา
โภชนาการกีฬา สั งคมวิท ยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬ า และการ
จัดการการกีฬา ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
4080105
ทักษะการว่ายน้า
2(1-2-3)
Swimming Skill
ฝึกทักษะการว่ายน้า การช่วยเหลือคนจมน้า การเอาตัวรอดจากภัยทางน้าและเทคนิคของ
กีฬาว่ายน้าการว่ายน้าท่าต่างๆการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อการเล่นกีฬาว่ายน้า
อุปกรณ์การเก็บรักษาอุปกรณ์กติการะเบียบมารยาทในการแข่งขันการเป็นผู้ชมที่ดี
4090101
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3(2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสาคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสาหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
4100904
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน หลักการดูแลสุขภาพการป้องกันโรค
และความเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข มูลฐาน เพื่อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความ
งาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบาบัด
4120101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองค์ประกอบที่ สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้างตารางคานวณ
การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
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เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ของ
สัตว์ หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ ยงสัตว์ที่ปลอดภัย
และความเพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรั พ ยากรแหล่ ง น้ า ชายฝั่ ง และนิ เวศวิ ท ยาของแหล่ งน้ า บทบาทความส าคั ญ ของ
ทรั พ ยากรแหล่ งน้ าต่ อสภาพแวดล้ อมของโลก ปั ญ หามลพิ ษทางน้า และแนวทางการ
ป้องกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การป้องกันการเน่า
เสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหาร
โดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลื อกใช้ภ าชนะบรรจุเพื่ อ
ถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการถนอม
อาหารในชีวิตประจาวัน
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรู้ทักษะทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต สามารถ
นาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
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อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลั งงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล
เป็ นต้น ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพระราชดาริ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน
การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้ องต้น เรื่องการเกิดพลั งงานและพลั งงานไฟฟ้ า การคิดค่าไฟฟ้ าเบื้องต้น การ
ประหยัดพลังงนสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ้ าเบื้ องต้ น ค่ าพารามิ เตอร์ต่ างๆทางไฟฟ้ า เครื่ องมื อวัดและการวั ดค่ าทางไฟฟ้ า
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน
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รหัสวิชา
5580704

5590101

5800101

7130401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
หลั กการพื้ น ฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์ มือถือ
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุ่น มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัช
และทัชสกรีนรูปแบบต่างๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การดูแล
บ ารุ ง รั ก ษา และการซ่ อ มบ ารุ ง เบื้ อ งต้ น การศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก ารใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ ก่ อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประหยั ด พลั งงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3(3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตรพื้นบ้าน ด้าน
อาหารและสุ ขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัส ดุและ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทาการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทาการเบื้องต้นในการจัดทาเอกสาร การ
คานวณเชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการนาเสนอเอกสาร
งานคานวณที่จัดทาขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคานวณให้มีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล
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รหัสวิชา
7130402

7130403

8010801

8010802

8010804

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3(2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช้ซอฟต์แวร์การนาเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาคา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ ข องค า การแทรกรูป ภาพ การวาดรู ป จากเครื่อ งมื อ ที่
กาหนดให้ การทารูปร่างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิลป์ การสร้างแผนภูมิ การสร้าง
ตาราง การทาภาพนิ่ง การทาพื้นหลังของเอกสารการนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร
การตั้งเวลาในการน าเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน
และการสร้างเอกสารการนาเสนองานแบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3(2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทารายงาน
การสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ในการสอน กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ต่างๆ การช่วยเหลื อและฟื้น ฟูผู้ ประสบภัยพิ บัติทั้งด้านร่างกายและจิตสั งคม ประเด็ น
จริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพัน ธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
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รหัสวิชา
8010805

รหัสวิชา
2551102

2551201

2551202

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒ นาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกั นสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒ นาระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
วิชาบังคับ
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคม
อื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆทางรัฐศาสตร์และหลักการเกี่ยวกั บ
อานาจ การใช้อานาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง
พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Concept and Theory of Public Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ
วิวัฒนาการของวิ ชาการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดล้ อม
การเมืองและการบริหารกระบวนการ การบริหารนโยบายสาธารณะ ประเภทองค์การภาครัฐ
และบุคลากร การคลังและงบประมาณ และพันธะความรับผิดชอบในการบริหารราชการ และ
จริยธรรมของนักบริหาร
ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories and Organization Development
ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์การ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อองค์การและกระบวนการบริหารจัดการ ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ
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รหัสวิชา
2551501

2551502

2552101

2552203

2552301

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamental Law for Public Administration
ความหมาย ลักษณะ และโครงสร้างของกฎหมายโดยทั่วไปประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการ
ของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย
ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการ ตีความ ตลอดจนหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นและ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Law for Public Administration
(รายวิชาบังคับหลัง : 2551501 กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์)
กาหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือกับหน่วยงาน
ของรั ฐด้ว ยกัน เอง ในสถานะที่ รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐมีอานาจเหนื อกว่าเอกชน เช่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง รวมถึงกฎหมายการคลัง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
การจัดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายประจาขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่าย
ประจา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชนสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มของการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน
การวางแผนก าลั ง คน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การพั ฒ นาและการฝึ ก อบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
การบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด ระบบราชการวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย
โครงสร้าง สายการบั งคับบัญชา ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการภาครัฐ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข การ
ปฏิรูประบบราชการ แนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
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รหัสวิชา
2552303

2552401

2552901

2553101

2553106

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System
วิ ธี ก ารประมวลและจั ด การข้ อ มู ล พื้ น ฐาน และระบบสารสนเทศการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูล การ
ออกแบบพัฒนา และการประเมินต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรมการนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Economic
พัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
กับเศรษฐศาสตร์การเมือง มโนทัศน์ที่สาคัญทางเศรษฐศาสตร์การเมือง สานักศึกษาของ
เศรษฐศาสตร์การเมือง องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
English for Public Administration
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง และท้องถิ่น ฝึกทักษะการพูด การฟังและ
การเขี ย นในสถานการณ์ ต่ า งๆที่ ย ากขึ้ น ฝึ ก อ่ า นบทความที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง
การปกครองและท้องถิ่น
นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
Public Policy and Policy Analysis
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการนโยบายสาธาร กระบวนการกาหนดนโยบาย แนวทางการ
วิเคราะห์ น โยบาย และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจน
ผลกระทบของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
สถิติและเครื่องมือสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Public Administration Research
ความหมายของสถิ ติ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เบื้ อ งต้ น สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา สถิติ เชิง อนุ ม าน การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อ ของเครื่อ งมื อ การทดสอบ
สมมติฐานกับงานวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยเน้นไปทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
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รหัสวิชา
2553203

2553307

2553401

2554301

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารการพัฒนา
ศึกษาข้อวิพากษ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด ทฤษฎี กระแสการบริหารการพัฒนาของ
กลุ่มกระแสหลัก กลุ่มกระแสวิพากษ์ และกลุ่มกระแสทางเลือก ศึกษาหลักการบริหารการ
พั ฒ นากั บ ประชาธิ ป ไตย (Development Administration and Democracy) ศึ ก ษา
แนวคิด และความร่ว มมือระหว่างรัฐ องค์ก รเอกชนและประชาสั งคม ในกระบวนการ
วางแผนและพั ฒ นา และศึก ษาแนวคิด การบริห ารการพั ฒ นาภาคพลเมื อง เพื่ อน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒ นาเป็นรูปแบบในเชิงกระบวนทัศน์ในการบริหารและการ
พัฒนาประเทศ
ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
3(2-2-5)
Leadership and Ethics for Administration
ศึก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ย วกั บ ผู้ น าและภาวะผู้ น า ได้ แ ก่ คุณ ลั ก ษณะและ
บทบาทหน้าที่ของผู้นา ความรับผิดชอบของผู้นา การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นาและ
การทางานเป็นทีม รวมทั้งการเป็นผู้นาในยุคโลกาภิวัฒน์ ความเข้าใจบทบาทของผู้นากับ
แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย นอกจากนี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก จริ ย ธรรมในการบริ ห ารและ
ดาเนินการโดยเฉพาะการบริหารงานขององค์การในภาครัฐ การเป็นผู้นาทีที่มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ และความรับผิดขอบที่ตรวจสอบได้
ทางการบริหารและต่อพลเมือง
การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ
3(3-0-6)
Fiscal Administration and Budget Government
การศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎีการบริห ารงานคลั งสาธารณะ บทบาททางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลและการบริหารงานคลังว่าด้วย รายได้ รายจ่าย ภาษีอากร หนี้สาธารณะ แนวคิด
ของการนานโยบายการคลังไปใช้ในการบริหาร และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Project Management
ศึกษา หลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ โดยการวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริ มาณ อาทิ การวิเคราะห์ ต้น ทุ น ผลประโยชน์ และสั มฤทธิผ ล เป็ น ต้น และเชิ ง
คุณภาพ อาทิ ด้านสังคม การเมือง การบริหาร และสภาพแวดล้อม เป็นต้ น รวมทั้ง ศึกษา
การบริหารโครงการการพัฒนา โดยเน้นแนวทางในการบริหารโครงการทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ
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รหัสวิชา
2554901

2554902

รหัสวิชา
2552201

2552204

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Public Administration Research Methodology
ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การทบทวน วรรณกรรม
การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย การวัดและการสร้างมาตรวัด
การกาหนดประชากรและการสุ่ มตั ว อย่าง การเก็ บ รวมรวมข้อ มูล การเขีย นข้อ เสนอ
โครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Public Administration
ศึกษาประเด็นต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นเรื่องที่อยู่ในความสนใจทางวิชาการและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น นาข้อค้นพบมาอภิปราย ถกแถลงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
เชิงวิชาการ
วิชาเลือก
(1) เอกสาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Management
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด การจั ด การภาครั ฐ วิ วั ฒ นาการของ การจั ด การภาครั ฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การบริหาร และการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมกับการบริการสาธารณะ การพัฒ นาระบบบริหารภาครัฐ การพัฒ นาระบบ
มาตรฐานภาครัฐ การจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทยและการจัดการภาครัฐที่เป็น
สากล
การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk and Crisis Management
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการวิกฤตและการจัดการความเสี่ยงในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการ วิกฤตความเสี่ยงระดับนโยบายและการปฏิบัติ แนวทาง
และกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤตและการจัด การความเสี่ยง กระบวนการวางแผนและ
การจัดการกับวิกฤตการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ
และต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตและความเสี่ยง
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รหัสวิชา
2552205

2552206

2552302

2553110

2553204

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Conflict management and negotiation
ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา
กระบวนการและเทคนิ คต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อการ
วิเคราะห์ การตั ดสิ นใจ ศึ กษาวิธีการจั ดการ การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้ บรรลุ
เป้ าหมายที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลเพื่ อระงับข้ อพิ พาทโดยไม่ ต้ องผ่ านขั้ นตอน
กระบวนการทางกฎหมาย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ
3(3-0-6)
Corporation of Government and Private sector for Public Services
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และเครื่องมือทางการบริหาร ที่สร้างสัมพันธภาพและ
การเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร
การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนกิจการภาครัฐสู่กิจการภาคเอกชน
3(3-0-6)
Public Restructure and Privatization of Public Sector
ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลง และเพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง โครงสร้ า งองค์ ก รที่
เหมาะสม และศึกษาทฤษฎีและการแปรรูปองค์กรของรัฐและรัฐวิส าหกิจไปสู่ รูปแบบ
เอกชน เพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและ
สังคม
นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
Management of public policies and social welfare
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดในการกาหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะและ
สวัสดิการสังคมพื้นฐานการจัดเตรียมความพร้อมทางการบริหารและทรัพยากรภาครัฐใน
ระยะสั้น และระยะยาว และผลกระทบของนโยบายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
พฤติกรรมการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล
การจัดการองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organization Management
ศึกษาแนวความคิดขององค์การและการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์การ รูปแบบ
องค์การสมัยใหม่ กระบวนการวางแผนและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการ
จั ดการสมั ย ใหม่ รวมถึ งการศึ กษาวัฒ นธรรมองค์ก ารในการเพิ่ มสมรรถนะทั้ งในระดั บ
องค์การและในระดับชาติ
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รหัสวิชา
2553308

2553311

2562502

2563504

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Governance and Principle of Corporate Social Responsibility
for Public Sector
ธรรมาภิบ าล เป็ น หลักสาคัญที่นามาใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เนื่องจากเป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้งมิติทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และการ
บริหาร เพราะหลักธรรมาภิบาล คือหลักในการบริหารงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ และเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริห ารจั ด การ และการจัด การความรับ ผิ ดชอบต่ อ สั งคมขององค์ ก ารภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Planning and Management
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการการวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
ภายนอกองค์การ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์
ที่เหมาะสมและการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ โดยเน้นตัวอย่างจากภาครัฐกิจ
กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแต่มาตรา
11-106 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความในศาล
ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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รหัสวิชา
2552102

2552103

2552501

2553103

2553302

วิชาเลือก
(2) เอกสาขาการบริหารงานท้องถิ่น
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Economic and Social Ecology of Thai Government and
Politics
ศึกษาสภาพแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมชุมชน ระบบ
เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการบริห าร
ระบบราชการของประเทศที่เป็นปัจจุบันตามยุคสมัย
การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Political of Local Popular Sector
ศึกษาพัฒนาการและการคลี่คลายของเคลื่อข่ายและขบวนการของประชาชนในระดับฐาน
รากของท้องถิ่น ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย บทบาทการเมืองในระดับจุลภาค
และมหภาคของภาคประชาชนท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น อาทิ กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ ม อนุ รัก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชนกลุ่มน้อย
กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law for Local Government
กฎหมายและคาสั่ งที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทางการปกครอง และการจัดระเบียบของศาลปกครอง
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government and Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจาย
อานาจทางการเมืองและการบริห าร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริห าร
องค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบต่างๆของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของ
รัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
และแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Management and Administration
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศที่ระบบ
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติในท้องถิ่น
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รหัสวิชา
2553303

2553304

2554305

2553402

2562502

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Management of Local Community Enterprises
ความหมาย แนวความคิด ลักษณะประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน การจั ดการการตลาด การจัดการ การผลิ ต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์
การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Human Resource Management
แนวคิ ด และทฤษฎี ห ลั ก การเกี่ ย วกับ การบริห ารและการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การ
วางแผนคน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห าร
ค่าตอบแทน การรักษาบุคลากรตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Strategic Management for Integrated Spatial Development
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด
นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ท้องถิ่น การกาหนดเขตการจัดการการวางผั งเมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ การ
จัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ
การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Public Finance Administration
แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้ว ยการคลั งท้ องถิ่น การกระจายอานาจทางการคลั ง หลั ก การและ
เหตุผลของภาษีท้องถิ่น ระบบงบประมาณและกระบวนการจัดทางบประมาณของท้องถิ่น
โครงสร้างรายได้ และการบริห ารรายได้ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อฐานะการคลังท้องถิน่
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแต่มาตร
11-106 และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 367–398
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รหัสวิชา
2563504

รหัสวิชา
2553801

2553802

2554801

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความในศาล
ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Preparation for Field Experience
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับ รู้ ลั กษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาตัว ผู้ เรีย นให้ มี ความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วน
ในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Cooperative Study
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เรี ย นก่ อ นปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชี พ และการพั ฒ นาตนเองของนั ก ศึ ก ษาซึ่ งเป็ น ผู้ เรีย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณ ลั กษณะที่เหมาะสมกับวิช าชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่ว นในการฝึ ก
ปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(540)
Field Experience
(รายวิชาบังคับหลัง : 2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และต้องเป็น
นักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน)
วิช านี้ มุ่ งส่ งเสริมให้ นั กศึ กษามีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกั บการบริห าร และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการทางานที่แท้จริง โดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนกาหนด
ไว้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะและสร้ า งประสบการณ์ ใ นการท างานร่ ว มกั บ บุ ค คล
อื่นๆ (ปฏิบัติงาน 540 ชั่วโมง)
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รหัสวิชา
2554802

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Study
(รายวิชาบังคับหลัง : 2553802 การเตรียมสหกิจศึกษา และต้องเป็นนักศึกษาปีที่ 3
ขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน)
การปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ การสั ม มนา
ประสบการณ์ สั งเกตการณ์ ก ารบริห ารงานและการน าเสนอแนวคิ ด และกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารงานการปกครองท้องถิ่น (ปฏิบัติงาน 600 ชั่วโมง)
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2554
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- แขนงบริหารรัฐกิจ
- แขนงการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- เอกสาขาบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
- เอกสาขาการบริหารงานท้องถิน่

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

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

เหตุผล
ปรับ เปลี่ ย นกลุ่ ม วิช าและรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับกลุ่มวิชา เพื่อให้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง แ น วท างก ารบ ริ ห ารเก ณ ฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2558
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2554
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
87
- วิชาบังคับ
63 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
87 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
57 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

เหตุผล
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
93
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
87
- วิชาบังคับ
63
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
2551201 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
2551101 การเมืองการปกครองของไทย
2551202 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
2551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
2551502 กฎหมายปกครอง
2552101 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
2552203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2552203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2552401 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2552901 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2553101 นโยบายสาธารณะ
2553203 การบริหารการพัฒนา

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 94
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
87
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
57
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
2551201 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2551202 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
2551501 กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2551502 กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
2552101 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2552203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2552301 การบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6)
2552303 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
2552401 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
2552901 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2553101 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)
2553106 สถิติและเครื่องมือสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เหตุผล
1. หมวดวิชาศึกษาทั่ วไปปรับ ปรุงตามหลักสู ตรปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและ สิ่งแวดล้อม และให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
ในสิ่งที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการมากขึ้น
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 93
หน่วยกิต คงเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิ ช าเพื่ อให้ เกิ ด ความ เห ม าะสม กั บ สภ าพ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
และสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวนหน่วยกิต
คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2553307
2553309
2553311
2553401
2554301
2504902
2554901
2554902

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
จริยธรรมสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)

2553203
2553307
2553401
2554301
2554901
2554902

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การบริหารการพัฒนา
ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

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

เหตุผล
หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 93
หน่ ว ยกิ ต คงเดิ ม แต่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช าและ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- วิชาเลือก 24 หน่วยกิต 2 แขนงวิชาเลือกจาก
1. แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2552201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
2552202 พฤติกรรมองค์การ
2552301 ระบบบริหารราชการไทย
2552302 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
2553102 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
2553204 การจัดการองค์การสมัยใหม่
2553308 การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2553310 การวิเคราะห์นโยบาย
2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- วิชาเลือก 30 หน่วยกิต 2 กลุ่มวิชาเลือกจาก
1. เอกสาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2552201 การจัดการภาครัฐ
2552204 การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหาร
ความเสี่ยง
2552205 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
2552206 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ
2552302 การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอน
กิจการงานภาครัฐสู่กจิ การภาคเอกชน
2553110 นโยบายการจัดการสาธารณะ
และสวัสดิการสังคม
2553204 การจัดองค์การสมัยใหม่
2553308 ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การภาครัฐ
2553311 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เหตุผล
ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2. แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2551105 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
2552102 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง
3(3-0-6)
ของการปกครองไทย
2552103 การเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
2552105 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
2552501 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2553103 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
2553303 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
2553402 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
2553308 การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
2554301 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
3(3-0-6)
พื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
2. เอกสาขาการบริหารท้องถิ่น เลือกจากวิชาต่อไปนี้
ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2552102 พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง
3(3-0-6)
การปกครองของไทย
2552103 การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
2552501 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
2553103 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
2553302 การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
2553303 การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3(2-2-5)
2553304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น
3(3-0-6)
2554305 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น
3(3-0-6)
เชิงบูรณาการ
2553402 การบริหารคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
2562502 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2553801 รัฐประศาสนศาสตร์
255480 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทาง
255480 รัฐประศาสนศาสตร์
2553802 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง
2553802 รัฐประศาสนศาสตร์
2554802 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

1(60) 2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5(540)
1(60)

2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2553802 การเตรียมสหกิจศึกษา
2553802
5(600) 2554802 สหกิจศึกษา

เหตุผล
7 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
1(90)
6(540)
1(90)
6(600)
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

- วิชาบังคับ
- วิชาบังคับ
2551101 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการ
ปกครองของไทยพฤติกรรมทางการเมืองของไทย สัมพันธภาพระหว่าง
ชีวิตการเมืองกับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สารวจปัญหาทางการ
เมืองการปกครองในยุคของการเปลี่ยนแปลง
2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ศึกษาถึงธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่ างรั ฐศาสตร์ กับ ศาสตร์ท างสั งคมอื่ น ๆ ขอบเขตการศึ ก ษาจะ
ครอบคลุ ม ถึ ง ทฤษฎี ต่ า งๆทางรั ฐ ศาสตร์ แ ละหลั ก การเกี่ ย วกั บ
อานาจ การใช้อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุ คคล สถาบั น
การเมื อง การปกครอง พลังทางการเมื อ ง กระบวนการเมื อ งและ
ประชาคมนานาชาติด้วย

-

2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึง
ทฤษฎีต่างๆทางรัฐศาสตร์และหลักการเกี่ ยวกับอานาจ การใช้อานาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง พลัง
ทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย

เหตุผล
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2551201 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิ ด และ
ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของ
วิชาการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจการบริหารกับสภาพแวดล้อม
การเมื อ งและการบริ ห าร กระบ วนการการบ ริ ห าร นโยบาย
สาธารณะ ประเภทองค์ ก ารภาครั ฐ และบุ ค ลากร การคลั ง และ
งบประมาณ และพั นธะความรับ ผิ ดชอบในการบริห ารราชการ และ
จริยธรรมของนักบริหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2551201 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Concept and Theory of Public
Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบข่ายของรัฐ
ประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของวิชาการบริหาร
รัฐกิจและการบริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดล้อมการเมืองและ
การบริ ห ารกระบวนการการบริ ห ารนโยบายสาธารณะ ประเภท
องค์ก ารภาครัฐและบุ ค ลากร การคลังและงบประมาณ และพั น ธะ
ความรับผิดชอบในการบริหารราชการ และจริยธรรมของนักบริหาร

2551202 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization Theories and Management
ศึกษาความหมาย วิธีการศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิด
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ารและการจั ด การ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
โครงสร้างองค์การ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อองค์การ และกระบวนการ
จัดการวางแผน การอานวยการ และการควบคุม ตลอดจนการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง

2551202 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories and Organization
Development
ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารและการ
จัดการ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผล
ต่อองค์การและกระบวนการบริหารจัดการ ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรม
องค์การ เพื่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ

เหตุผล
 ปรั บ ชื่ อ และค าอธิ บ ายรายวิ ช าทฤษฎี
องค์ ก ารและการพั ฒ นาองค์ ก าร เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา อีกทั้ง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศาสตร์ ใ นการบริ ห าร
จัดการในยุคปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2551501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับ
3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
Fundamental Law for Public Administration
ศึกษาความหมาย ลักษณะ และโครงสร้างของกฎหมาย
โดยทั่วไปประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย
ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการ ตีความ ตลอดจนหลัก
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น และความสัมพันธ์ระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐ
ประศาสนศาสตร์
2551502 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมายปกครอง บริ ก าร
สาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ
ตามกฎหมาย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ การศึกษาจะได้เน้นถึงปัญ หาของไทย เช่น ประวัติการ
ปกครอง กฎหมาย ลั ก ษณ ะปกครอง เป็ น ต้ น และการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2551501 กฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamental Law for Public Administration
ความหมาย ลั ก ษณ ะ และโครงสร้ า งของกฎหมา ย
โดยทั่วไปประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์
ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการ ตีความ ตลอดจนหลักกฎหมาย
มหาชนเบื้องต้น และความสัมพันธ์ระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐประศาสน
ศาสตร์
2551502 กฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
Public Law for Public Administration
(เรียนรายวิชาบังคับหลัง : 2551501 กฎหมายสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์)
ศึ ก ษาประวั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
2540 และ พ.ศ . 2550 แนวคิดพื้นฐานการปกครองท้องถิ่นการเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การควบคุมท้องถิ่นโดยส่วนกลาง หลักทางปกครองของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คาสั่งทางปกครอง นิติกรรมและ
สั ญ ญาทางปกครอง การควบคุ ม อ านาจรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารการปกครองท้องถิ่น

เหตุผล
 ปรั บ ชื่ อ และค าอธิบ ายรายวิชากฎหมาย
มหาชนส าหรับ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่ อให้
เกิดความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา
อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศาสตร์ ใ นการ
บริหารจัดการในยุคปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
2552101 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6) 2552101 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)  ป รั บ ค าอ ธิ บ าย ราย วิ ช า ก ารบ ริ ห า ร
Thai Local Politics and Government
Thai Local Politics and Government
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความทันสมัย ตรง
การจัดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการปกครองของไทย
ตามเนื้อหาและชื่อวิชา อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้อง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กับศาสตร์ในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน
กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจา ขององค์กร
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม
ปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
2552203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึ ก ษาปรั ชญา แนวคิ ด หลั ก การ และนโยบายของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน กระบวนการและเทคนิค
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกาหนดงานและตาแหน่ง รวมทั้ง
ศึกษาปัญ หาของการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ โดยคานึงถึงผลกระทบ
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

2552203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการ ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การพัฒ นาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตลอดจนแนวโน้ ม และทิ ศ ทางของการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2553101
นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) 2553101
นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Introduction to Public Policy
นโยบาย
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี น โยบายสาธารณะของ
Public Policy and Policy Analysis
กระบวนนโยบาย สานักวิเคราะห์นโยบาย และอื่นๆ ปัจจัยต่างๆ ที่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี และห ลั ก การนโยบายสาธาร
ผลต่อนโยบายสาธารณะทั้งในด้านอุดมการณ์และบริบทนโยบายด้าน กระบวนการกาหนดนโยบาย แนวทางการวิเคราะห์นโยบาย และปัจจัย
ต่างๆ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบของ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
2552303

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6) 2552303
Management Information System
วิ ธี ก ารประมวลและจั ด การข้ อ มู ล พื้ น ฐาน และระบบ
สารสนเทศการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในองค์ ก รทางธุ ร กิ จ การ
วิเคราะห์ระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนา และ
การประเมิ นต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรมการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูล
ด้านต่างๆ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

เหตุผล
 ปรับคาชื่อรายวิชานโยบายสาธารณะและ
การวิเคราะห์นโยบายเพื่อให้เกิดความกระชับ
และครอบคลุมในเนื้อหาวิชา และทันสมัยต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2552401 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
Economics for Public Administration
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในเรื่อง
ปั ญ หาพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ก าหนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของ
สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของ
ตลาด หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิน และการคลั งโดยสั งเขป ความสาคั ญ ของการค้ าและการเงิน
ระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน
2553203 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒ นาและการบริหาร
การพั ฒ นา สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารการพั ฒ นาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น บทบาทตัวแสดง (actors) ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การบริหารการพัฒนา ปัญหาในการบริหารการพัฒนาต่างๆ โดยเน้น
ศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2552401 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Economic
พัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่าง
ระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
กับเศรษฐศาสตร์การเมือง มโนทัศน์ที่สาคัญทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
สานักศึกษาของเศรษฐศาสตร์การเมือง องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมไทย
2553203 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะ การบริ ห ารการพั ฒ นา ศึ ก ษาข้ อ วิพ ากษ์ เชิ งเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี กระแสการบริหารการพัฒนาของกลุ่มกระแส
หลัก กลุ่ม กระแสวิพ ากษ์ และกลุ่ ม กระแสทางเลือ ก ศึ กษาหลั ก การ
บริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย ( Development Administration
and Democracy ) ศึกษาแนวคิดและความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร
เอกชนและประชาสังคม ในกระบวนการวางแผนและพัฒนา และศึกษา
แนวคิ ด การบริห ารการพั ฒ นาภาคพลเมื อ ง เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบในเชิงกระบวนทัศน์ในการบริหารและการ
พัฒนาประเทศ

เหตุผล
 ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเศรษฐศาสตร์
การเมื องเบื้ องต้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความกระชั บ
และครอบคลุมในเนื้อหาวิชา และทันสมัยต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2553401 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Public Budgeting and Fiscal Administration
ศึกษาเป้าหมายและหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของรัฐ กิจกรรม
ทางการคลัง ระบบการคลัง การจัดการด้านรายรับ การจัดการด้านภาษี
อากรและหนี้ ส าธารณ ะของประเทศ การจั ด การด้ า นรายจ่ า ย
งบประมาณ ความสาคัญ และบทบาทของงบประมาณ กระบวนการ
งบ ป ร ะ ม า ณ ระ บ บ งบ ป ระ ม า ณ ปั ญ ห าท างก า รค ลั งแ ล ะ
งบประมาณ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการ
คลังและงบประมาณของประเทศ
2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
3(3-0-6)
โครงการ
Project Analysis and Project Management
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่านโยบาย แผนและโครงการ
วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณ ภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การบริ ห ารโครงการ โดยเน้ น ศึ ก ษา
โครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2553401 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ 3(3-0-6)
Fiscal Administration and Budget Government
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานคลังสาธารณะ
บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลและการบริหารงานคลังว่าด้วย รายได้
รายจ่าย ภาษีอากร หนี้สาธารณะ แนวคิดของการนานโยบายการคลัง
ไปใช้ในการบริหาร และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

เหตุผล
 ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชาการบริหาร
การคลังและงบประมาณสาธารณะเพื่อให้เกิด
ความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา อีก
ทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ในการบริหาร
การคลังและงบประมาณสาธารณะเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาต่อไป
 ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าการวิ เ คราะห์
โครงการและการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิด
ความทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา อีก
ทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ในการบริหาร
2554301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
3(3-0-6) จั ด ก า ร ใน ยุ ค ปั จ จุ บั น ทั้ งภ า ค รั ฐ แ ล ะ
โครงการ
ภาคเอกชน
Project Analysis and Project Management
ศึ ก ษา หลั ก การพื้ น ฐาน กระบวนการวางแผน การ
วิเคราะห์โครงการ โดยการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ อาทิ การวิเคราะห์
ต้นทุน ผลประโยชน์ และสัมฤทธิผล เป็นต้น และเชิงคุณภาพ อาทิ ด้าน
สังคม การเมือง การบริหาร และสภาพแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษา
การบริหารโครงการการพัฒนา โดยเน้นแนวทางในการบริหารโครงการ
ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิค และ
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

111

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6) 2553106 สถิติและเครื่องมือสาหรับการวิจัยทาง
3(2-2-5)
Introduction to Statistics for Social
รัฐประศาสนศาสตร์
Science Research
Statistic for Public Administration Research
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด วิ ธี ก ารแนวสถิ ติ สถิ ติ ภ าค
ความหมายของสถิติวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล
พรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติ ทางสถิ ติเบื้องต้น สถิติเชิงพรรณนา สถิ ติเชิงอนุมาน การตรวจสอบ
ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ การทดสอบ สมมติฐานกับงานวิจัย การ
วิเคราะห์ตัวแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยเน้นไป
ทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
2554901

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Public Administration
Research Methodology
ศึก ษาเกี่ย วกั บ ความหมายและประเภทของการวิจั ย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การอ่าน
รายงานการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัย
ทุกขั้นตอน

2554901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Public Administration Research Methodology
ความหมายและประเภทของการวิ จั ย ทางรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิด
และสมมติ ฐ านการวิ จั ย การวั ด และการสร้ า งมาตรวั ด การก าหนด
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวมรวมข้อมูล การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย

เหตุผล
 ปรับ ชื่ อ และค าอธิ บ ายรายวิ ชาสถิ ติ แ ละ
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ และรายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้เกิดความทันสมัย
ตรงตามเนื้อหาและเนื้อวิชา
 ปรับรหัสรายวิชาสถิติและเครื่องมือสาหรับ
การวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เพื่ อ ให้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ก ารก าหนดรหั ส
รายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6) 2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)  ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าสั ม มนาทางรั ฐ
Seminar in Public Administration
Seminar in Public Administration
ประศาสนศาสตร์ เพื่ อ ให้ เกิ ดความทั น สมั ย
ศึ ก ษารายกรณี ท างด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดยเน้ น
ศึกษาประเด็นต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นเรื่อง ตรงตามเนื้อหาและเนื้อวิชา
สภาพปั ญ หาและการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น น าข้ อ ค้ น พบมา ที่อยู่ในความสนใจทางวิชาการและเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งระดับชาติและ
ปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
ระดับท้องถิ่น นาข้อค้นพบมาอภิปราย ถกแถลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
เชิงวิชาการ
2552901

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 2552901
English for Public Administration
ค าศั พ ท์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง การปกครอง และ
ท้องถิ่น ฝึกทักษะการพูด การฟัง และการเขียนในสถานการณ์ต่างๆที่
ยากขึ้ น ฝึ ก อ่ านบทความที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง การปกครองและ
ท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administration
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2553309
จริยธรรมสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Ethics for Administrator
ความรู้ พื้ น ฐาน แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ จริ ย ศาสตร์
จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักบริหาร ธรร
มาภิ บ าลกั บ การบริ ห ารงาน จริ ย ธรรมกั บ การเสริ ม สร้า งวัฒ นธรรม
องค์กร วัฒนธรรมกับการบริหารงานในองค์กร การประยุกต์ใช้ ศาสน
ธรรมในการบริ ห ารงาน กรณี ศึ ก ษา ปั ญ หาทางการบริ ห ารงานใน
องค์กรต่างๆ
2553307

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Team Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้นาและภาวะ
ผู้นา ได้แก่ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นา ความรับผิดชอบของ
ผู้นา การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นาและการทางานเป็นทีม รวมทั้ง
การเป็นผู้นาในยุคโลกาภิวัฒน์ ความเข้าใจบทบาทของผู้นากับแนวคิด
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการบริหารและ
ดาเนินการโดยเฉพาะ การบริหารงานขององค์การในภาครัฐ การเป็นผู้นา
ทีที่มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ และความรับผิด
ขอบที่ตรวจสอบได้ ทางการบริหารและต่อพลเมือง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ยกเลิก

2553307 ภาวะผู้นาและจริยธรรมในการบริหาร
3(2-2-5)
Leadership and Ethics for Administration
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐาน เกี่ยวกั บ ผู้น าและ
ภาวะผู้ น า ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะและบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ น า ความ
รับผิดชอบของผู้นา การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นาและการทางาน
เป็นทีม รวมทั้งการเป็นผู้นาในยุคโลกาภิวัฒน์ ความเข้าใจบทบาทของ
ผู้นากับแนวคิดประชาธิปไตย นอกจากนี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักจริยธรรมใน
การบริหารและดาเนิน การโดยเฉพาะการบริห ารงานขององค์ การใน
ภาครั ฐ การเป็ น ผู้ น าที ที่ มี จ ริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่อสาธารณะ และความรับผิดขอบที่ตรวจสอบได้ ทางการ
บริหารและต่อพลเมือง

เหตุผล
 ยกเลิกรายวิชาภาวะผู้นาและการทางาน
เป็ น ที ม และน าวิ ช าจริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก
บริ ห ารเพิ่ ม เข้ า เป็ น ชื่ อ วิ ช าใหม่ ภาวะผู้ น า
และจริยธรรมในการบริหาร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2552301
ระบบบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Thai Public Administration System
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิ ด กระบวนการ
ค่ า นิ ย ม ระบบและวิ วัฒ นาการของการบริ ห ารราชการไทย ปั จ จั ย
แวดล้ อมทางด้ านสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อง ที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อการ
บริหารราชการไทย ปัญ หา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขปรับปรุงการ
บริห ารราชการไทย การปฏิรูป ระบบราชการ และแนวโน้ม ของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2552301 การบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
ศึ ก ษาปรั ช ญา ทฤษฎี แนวความคิ ด ระบบราชการ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา
ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน
การบริหารจัดการภาครัฐ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข การ
ปฏิรูประบบราชการ แนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต

เหตุผล
 ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา การบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความทันสมัย ตรง
ต าม เนื้ อ ห าแ ล ะ ชื่ อ วิ ช า อี ก ทั้ งเพื่ อให้
สอดคล้องกับ การบริหารราชการแผ่นดิน ใน
ยุคปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- วิชาเลือก 24 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เลือกจากวิชาต่อไปนี้
2552201

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
ศึ กษ าถึ ง ระเบี ย บ วิ ธี ท ฤษ ฎี แ ล ะ ตั วแ บ บ การ
เปรียบเทียบทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหาร
รัฐกิจของประเทศไทยกับนานาประเทศ ทั้งที่กาลังพัฒนาและที่พัฒนา
แล้ ว พิ จ ารณาลั ก ษณะส าคั ญ และปั ญ หาของระบบการบริ ห ารของ
ประเทศต่ า งๆ อั น เป็ น ผลมาจากอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง ระบบ
กฎหมาย วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ์
ของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ ศึกษาเรื่องการ
จูงใจ ภาวะผู้นา ความร่วมมือและความขัดแย้งในองค์การ อานาจ
อิทธิพล และการติดต่อสื่อสารในองค์การ การพัฒนาองค์การและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- วิชาเลือก 30 หน่วยกิต
1. เอกสาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน เลือกจาก
วิชาต่อไปนี้
2552201
การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการจัดการภาครัฐ วิวัฒนาการ
ของการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การบริ หาร และ
การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกั บการบริก าร
สาธารณะ การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ การพัฒนาระบบมาตรฐาน
ภาครัฐ การจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทยและการจัดการภาครัฐ
ที่เป็นสากล

2552202

ยกเลิก

เหตุผล
 ปรั บ ชื่ อ และค าอธิ บ ายรายวิ ช า การจั ด การ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความทันสมัย ตรงตามเนื้อหา
และชื่อ วิชา อีก ทั้งเพื่อ ให้ เกิด มุม มองการบริห าร
จัดการภาครัฐ
 ยกเลิกรายวิชาพฤติกรรมองค์การ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2552206 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
3(3-0-6)
ภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ
Corporation of Government and Private
sector for Public Services
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และเครื่องมือทางการ
บริหาร ที่สร้างสัมพันธภาพและการเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร

การจัดการองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organization Management
แนวความคิด การจัดโครงสร้างองค์การ การวิเคราะห์
สถานการณ์ พลวัตร กระบวนการวางแผนทางด้านกลยุทธ์และเทคนิค
รู ป แบบขององค์ ก ารสมั ย ใหม่ ตลอดจนการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใช้ แ ละเตรีย มความพร้อ มแผนด าเนิ น งานใน
อนาคตอย่างเป็นระบบ

2553204 การจัดการองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organization Management
ศึกษาแนวความคิดขององค์การและการจัด การเพื่ อการ
พัฒนาคุณภาพองค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ กระบวนการวางแผน
และการปรับ ปรุงคุณ ภาพอย่ างต่อ เนื่ อ ง เทคนิ ค การจั ด การสมั ยใหม่
รวมถึงการศึกษาวัฒ นธรรมองค์การในการเพิ่ มสมรรถนะทั้ งในระดั บ
องค์การและในระดับชาติ

2553204

เหตุผล
 เพิ่ ม รายวิ ช าและค าอธิ บ ายรายวิ ช า ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการ
สาธารณะ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความทั น สมั ย ตรงตาม
เนื้ อ หาและชื่ อ วิ ช า อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ศ าส ต ร์ ใ น ก ารบ ริ ห าร จั ด ก ารภ าค รั ฐแ ล ะ
ภาคเอกชนในยุคปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2552303 การบริหารชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
Urban Community Management
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการ องค์ก ร
ทางสังคม กลุ่มประชากรและสภาพพื้นที่ เพื่อนามาสู่การกาหนดกลยุทธ์
การวางแผน และการจัด การเชิงพื้น ที่ ในการเตรียมความพร้อม การ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
2553308

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ยกเลิก

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6) 2553308
ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบ
3(3-0-6)
Management in Good Governance
ต่อสังคมขององค์การภาครัฐ
ศึกษาแนวคิด กระบวนการและองค์ประกอบธรรมาภิ
Governance and Principle of Corporate
บาล ตามกลไกการบิรหารทรัพยากรของสังคมให้โปร่งใส ซื่อตรง เป็น
Social Responsibility for Public Sector
ธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการนาบริการ
ธรรมาภิบาล เป็นหลักสาคัญที่นามาใช้ในการบริหาร
ของรัฐให้มีคุณภาพไปสู่ประชาชน
จัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากเป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้ง
มิติทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และการบริหาร เพราะหลัก
ธรรมาภิบาล คือหลักในการบริหารงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล สามารถตรวจสอบได้ และเป็ น ระบบที่ เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ และการจั ด การความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อสังคม

เหตุผล
 ยกเลิกรายวิชาบริหารชุมชนเมือง
 ปรับชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในเนื้อหาวิชา และทันสมัยต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
25533110 การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6) 2553110 นโยบายการจัดการสาธารณะและ
3(2-2-5)
Policy Analysis
สวัสดิการสังคม
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของนโยบายทั้ง
Management of public policies and social
ภาครั ฐ และภาคเอกชน หลั ก การ แนวทาง ขั้ น ตอนในการก าหนด
welfare
นโยบาย ทฤษฎี และวิ ธีก ารในการวิเคราะห์ น โยบาย การวิเคราะห์
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดในการกาหนด
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นต่อองค์กร ประชาชน และ นโยบายการจัด บริก าร สาธารณะและสวัส ดิ การสั งคมพื้ น ฐานการ
สังคม
จัดเตรียมความพร้อมทางการบริหารและทรัพยากรภาครัฐในระยะสั้น
และระยะยาว และผลกระทบของนโยบายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
และพฤติกรรมการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล
2552205

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจา 3(3-0-6)
ต่อรอง
Conflict management and negotiation
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการวิกฤตและ
การจัด การความเสี่ ย งในภาครัฐ และภาคเอกชน ตั วแบบการจั ด การ
วิกฤตความเสี่ยงระดับนโยบายและการปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธ์การ
จัดการภาวะวิกฤตและการจัดการความเสี่ยง กระบวนการวางแผนและ
การจัดการกับวิกฤตการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ และกรณี ศึกษาทั้งที่
เกิดขึ้นจริงในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาวิกฤตและความเสี่ยง

เหตุผล
 ปรับรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการ
สังคม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชา และทันสมัยต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
 เพิ่มรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา การ
จัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2552302
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6) 2552302
การปรับโครงสร้างและการถ่าย
3(3-0-6)
Thai Public Enterprise Administration
โอนกิจการภาครัฐสู่กจิ การภาคเอกชน
ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
Public Restructure and Privatization of
วิวัฒนาการของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การจัดรูปงาน วิธีการบริหาร
Public Sector
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการทัว่ ไป การบริหารงานบุคคลและการ
ศึก ษาถึ งแนวคิ ด ทฤษฎี การปรับโครงสร้างองค์ก ร
บริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจปัญหาต่างๆ ในการ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลง และเพื่ อ ความ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการแก้ไข
คล่องตัวในการบริหารงาน รวมทั้งโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และ
ศึกษาทฤษฎีและการแปรรูปองค์กรของรั ฐและรัฐวิสาหกิจไปสู่รูปแบบ
เอกชน เพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์
ต่อองค์กรและสังคม
2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 2553311
Strategic Planning and Management
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการการ
วางแผน การวิเคราะห์ สถานการณ์ ภ ายใน ภายนอกองค์การ การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ การกาหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมและการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ โดยเน้นตัวอย่างจาก
ภาครัฐกิจ

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Planning and Management
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

เหตุผล
 ปรับรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนกิจการ
ภาครัฐสู่กิจการภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย ตรงตามเนื้อหาและชื่อวิชา อีกทั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
2552204
การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหาร
3(3-0-6)  เพิ่มรายวิชาการจัดการภาวะวิกฤตและ
ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เพือ่ ให้เกิดความ
Risk and Crisis Management
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการวิกฤตและการ
จัดการความเสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการ วิกฤตความ
เสี่ยงระดับนโยบายและการปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะ
วิกฤตและการจัดการความเสี่ยง กระบวนการวางแผนและการจัดการกับ
วิกฤตการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ
และต่างประเทศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตและความเสี่ยง
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2562502
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6) 2562502
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาค
3 ลหุโทษมาตรา 367–398
2563504

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญา
เกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์
ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

2563504

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Law 1 : General Principles

เหตุผล
3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2554
2. แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกจากวิชาต่อไปนี้
2551105 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง 3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Concepts and Theory of Local Government
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รั ฐ และการปกครอง
หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การ
ปกครองท้องถิ่น ของต่างประเทศที่สาคัญ และการปกครองท้องถิ่นใน
อนาคต
2552102 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง 3(3-0-6)
ของการปกครองไทย
Economic and Social Ecology of
Thai Government and Politics
ศึ ก ษาลั ก ษณะและโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และการเมืองของประเทศไทย โดยมุ่งปูพื้นฐานความเข้าใจต่อระบบ
การเมืองการปกครองของไทยเป็นสาคัญ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง รวมทั้ ง ค านึ ง ถึ ง พื้ น ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบความคิดความเชื่อด้วยตลอดจน
ศึ ก ษากระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยนั บ แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีต่อรูปแบบและ
โครงสร้างทางการเมืองด้วย

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559
2. เอกสาขาการบริหารท้องถิ่น เลือกจากวิชาต่อไปนี้

ยกเลิก

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองของไทย
Economic and Social Ecology of
Thai Government and Politics
ศึกษาสภาพแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางสังคม วัฒนธรรมชุมชน ระบบเศรษฐกิจ และการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการบริหารระบบราชการของ
ประเทศที่เป็นปัจจุบันตามยุคสมัย

เหตุผล
 ปรับรายชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
สั งคม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้มีความเข้าใจในพื้นฐานของท้องถิ่นที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2552103
การเมื อ งภาคประชาชน
3(3-0-6)
Political of Local Popular Sector
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละพั ฒ นาการของ
ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่
เกิดขึ้นตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ขบวนการสตรี ขบวนการอนุรักษ์
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ขบวนการของคนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม
ขบวนการสันติภาพ ขบวนการประชาชนชายขอบ ขบวนการของ
กลุ่ ม คนที่ ถู ก เก็ บ กดปิ ด กั้ น อั ต ลั ก ษณ์ ขบวนการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ
ประเภทต่างๆ ตลอดจนถึงขบวนการต่อต้านกระแสโลกาภิวัติน์ใน
ปัจจุบัน ฯลฯ เพื่ อให้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ ขบวนการ
เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบอบการเมื อ ง กระบอบการทาง
การเมือง และความสัมพันธ์ทางอานาจในสังคม โดยนาขอบเขต
และลักษณะของการศึกษาดังกล่าวของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้
ในเชิงเปรียบเทียบกับการเมืองของไทยด้วย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2552103
การเมืองภาคประชาชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Political of Local Popular Sector
ศึกษาพั ฒ นาการและการคลี่ คลายของเคลื่ อข่ ายและ
ขบวนการของประชาชนในระดับฐานรากของท้องถิ่น ทั้งในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย บทบาทการเมื องในระดั บ จุล ภาค และมหภาคของภาค
ประชาชนท้องถิ่นในปัจจุบัน อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชนกลุ่มน้อย

เหตุผล
 ปรับรายชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
การเมื อ งภาคประชาชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
เนื้ อ ห ารายวิ ช ามี ค วาม ทั น สมั ยแล ะ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2552501
กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6) 2552501
กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law for Local Government
Law for Local Government
ประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายและคาสั่ งที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การปกครอง โดย
พ.ศ. 2540 สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญหลักทางปกครอง ของรัฐ พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทางการปกครอง และการจัดระเบียบ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คาสั่งทางปกครอง นิติกรรม ของศาลปกครอง
และสัญญาทางปกครอง การควบคุมอานาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติ
วิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารการปกครองท้องถิ่น
2553103

การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
เปรียบเทียบ
Comparative Local Government
and Administration
ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับ
การปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจทางการเมืองและการบริหาร
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น รูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบาย
ของรัฐ ที่ มีต่ อ การปกครองท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ระหว่างรัฐบาลกั บ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต

2553103

การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
(3-0-6)
เปรียบเทียบ
Comparative Local Government
and Administration
ศึกษาความสัมพั น ธ์ระหว่างระบอบประชาธิป ไตยกั บ
การปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจทางการเมืองและการบริหาร
เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มี
ต่ อ การปกครองท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาลกั บ องค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น และแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต

เหตุผล
 ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความทันสมัย อีกทั้งเพื่อให้เกิด
องค์ ค วามรู้ แ ละสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และถู ก ต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บ
กฎหมายที่ได้กาหนดไว้
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2553303
การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Management of Local Community
Enterprise
ความหมาย แนวความคิ ด ลั ก ษณะประเภท วิธี การ
กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ
การตลาด การจัด การ การผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุท ธ์ การ
พัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
2553303
การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่
3(2-2-5)  ปรับรายชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาการ
Management of Local Community
คลังท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจใน
Enterprise
พื้นฐานของท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ศึกษาความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ
จัด ตั้ง กระบวนการ รูป แบบและพั ฒ นาการของวิส าหกิจ ชุม ชน การ
จั ด การ การตลาด การส่ งเสริ ม การตลาด กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2553402

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial and fiscal Administration
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น การคลั งของท้ อ งถิ่ น
การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหาร
งบประมาณที่ เน้ น ผลงาน บริ ก ารสาธารณะและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ข้อจากัดของและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น

การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Public Finance Administration
แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้ วยการคลั งท้ องถิ่น การกระจาย
อ านาจทางการคลั ง หลั ก การและเหตุ ผ ลของภาษี ท้ อ งถิ่ น ระบบ
งบประมาณและกระบวนการจัดทางบประมาณของท้องถิ่น โครงสร้าง
รายได้และการบริหารรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่าย
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การวิ เคราะห์ ฐ านะทางการเงิ น
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อฐานะการคลังท้องถิ่น
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2554305
กลยุทธการวางแผนพื้นที่ท้องถิ่น
3(3-0-6) 2554305
เชิงบูรณาการ
Strategic Planning for Integrated
Spatial Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น เมื อ งและ
ชนบท ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด นโยบายและแผนการพัฒนา
พื้ น ที่ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ร ะบบภู มิ นิ เ วศท้ อ งถิ่ น กลยุ ท ธ์
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒ นาพื้นที่ท้องถิ่น เทคนิคภูมิ
สนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การกาหนดเขตการจัดการการวาง
ผั ง เมื อ งและท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนน่ า อยู่ การจั ด การภู มิ ทั ศ น์ แ ละพื้ น ที่
สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ
2552105

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Society and Culture of Local Community
ขอบเขต ความหมาย ความส าคั ญ ของสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โครงสร้ า งสั งคมท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การ
เปลี่ ย นแปลง ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น วิธี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน
นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กลยุทธการวางแผนพื้นที่ท้องถิ่น
3(3-0-6)
เชิงบูรณาการ
Strategic Management for Integrated
Spatial Development
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

ยกเลิก

เหตุผล
 เพิ่มรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ
ในการปกครองท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 ยกเลิ ก รายวิช าสั งคมวั ฒ นธรรมชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น และวิ ช าการจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล เนื่ อ งจากเนื้ อ หาสามารถ
สอดแทรกในรายวิชาอื่นๆ ได้
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2553304
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิน่ 3(3-0-6)
Local Human Resource Management
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนงานและการวางแผนคน การสรรหาและ
การคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาบุคลากร การพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2553302

การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Management and Administration
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจั ด การท้ อ งถิ่ น
สมั ย ใหม่ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น แบบดั้ งเดิ ม และแนวคิ ด
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศที่ระบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาลและการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติในท้องถิ่น

เหตุผล
 เพิ่ ม รายวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ใ นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
 เพิ่มรายวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วามเข้ า ใจในการ
ปกครองท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2562502
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6) 2562502
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 11-106 และภาค 3
ลหุโทษมาตรา 367–398
2563504

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 2563504
Criminal Procedure
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการด าเนิ น คดี อ าญา
เกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้น
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Law 1 : General Principles

เหตุผล
3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม

3(3-0-6)
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ภาคผนวก ค
การจัดระบบรหัสวิชา
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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
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา/ ขอบข่าย
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมวดวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
(รหัส 255)
หมวดวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
1. การเมืองการปกครองและนโยบายสาธารณะ
2. ทฤษฎีองค์การ
3. เทคนิคการบริหาร
4. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
5. ลักษณะด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
6.
7.
8. ลักษณะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. ลักษณะเนื้อหาวิชาด้านการวิจัย ปัญหาพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและวิชาพิเศษ

(255-1--)
(255-2--)
(255-3--)
(255-4--)
(255-5--)
(255-6--)
(255-7--)
(255-8--)
(255-9--)
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

133

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
1 นายเทิดศักดิ์ ทองแย้ม
รป.ม .(นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม
1. ตารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 ระบบบริหารราชการไทย
1.2 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัย / ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 เทิดศักดิ์ ทองแย้ม และคณะ. (2552). ประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านปากทะเล ตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี . การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สานักงานกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปี 2553. 21-25
มกราคม 2553. เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.
2.2 เทิดศักดิ์ ทองแย้ม. (2558). การจัดตั้งและแนวทางการพัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี. การนาเสนอผลงาน วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2558
2.3 บทความเรื่อง กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การสัมมนาเวทีความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย 15 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- วิทยากรและผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาพลเมืองเพชรบุรี 23 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- คณะอนุกรรมการสารวจระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
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ลาดับ
ที่

2

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

นางสาวดรุณี ทิพย์ปลูก
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม
3.2 การทางาน
- ทนายความวิชาชีพ
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 การเมืองการปกครองของไทย
4.2 ความรู้เบื่องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.3 ระบบบริหารราชการไทย
4.4 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่น
4.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
1.2 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
1.3 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 ดรุณี ทิพย์ปลูก. (2555). รูปแบบและกลไกการจัดทาสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ชุดโครงการการจัดการเครือข่ายและกลไกการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้พกิ ารและผู้สงู อายุ. ทุนวิจัยสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม
2.2 ดรุณี ทิพย์ปลูก. (2555). รูปแบบและกลไกในการจัดทาบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2.3 ดรุณี ทิพย์ปลูก. (2555). รูปแบบและกลไกในการจัดทาบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่.
วารสารการเมือง การบริหารและกฏหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการจัดการองค์
ความรู้ด้านการวิจัย วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 การทางาน
- นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
- อาจารย์พิเศษ ศูนย์การให้การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาทีเ่ คยสอน
4.1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.2 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม
4.3 นโยบายสาธารณะ
4.4 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
4.5 การวางวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

3

นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)

1. ตารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 การวิเคราะห์นโยบาย
1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 บทความวิจัย “การสร้างความเข็มแข็งของการท่องเที่ยวระดับชุมชน” ปี 2553
2.2 เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล. (2554). “การนานโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ชุมชนบ้านบางพลับ หมู่ที่ 4 ตาบลบางพรม อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 5-6 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
- การอบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการวิจัย วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 การทางาน
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.2 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
4.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.4 การวิเคราะห์นโยบาย
4.5 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ลาดับ
ที่

4

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

นางสาวเพ็ญทิพย์ รักด้วง
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
รป.ม.(การจัดการสาหรับนักบริหาร)
1.1 การบริหารการคลังและงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.2 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.1 เพ็ญทิพย์ รักด้วง (2551) การประเมินผลแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลหาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี”การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2552.
2.2 การวิจัยร่วม “ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวประจาปี พ.ศ 2550 .กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว”
2.3 เพ็ญทิพย์ รักด้วง และคณะ. (2552). การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน
ตาบลปากทะเล อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี . การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สานักงานกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ ปี 2553. 21-25 มกราคม 2553. เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 นักวิชาการศึกษา 6ว สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ภาคปกติ
3.3 กรรมการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
3.5 พนักงานทั่วไป บริษัทออกซิเจนภาคใต้ จ .นครศรีธรรมราช
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

4. ประสบการณ์สอน/รายวิชาที่สอน
4.1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.2 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
4.3 นโยบายสาธารณะ
4.4 การบริหารการคลังและงบประมาณ
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ลาดับ
ที่

5.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ผศ.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

1. ตารา / เอกสารประกอบการสอน
1.1 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นของไทย
1.2 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
1.3 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
1.4 การบริหารพัฒนา
2. ผลงานวิจัย / ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ และคณะ. (2552). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นของ
ประชาชนในตาบลปากทะเล อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี . การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
สานักงานกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปี 2553. 21-25 มกราคม 2553. เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.
2.2 ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์. (2553). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นของประชาชน
ในจังหวัดเพชรบุรี. ทุนวิจัยเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
2.3 ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์. (2554). นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
การนาเสนอผลงาน การสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2555 : 80 ปีประชาธิปไตยไทย Thai Politics
Forum 2012. 27 มิถุนายน 2555 . โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.
2.4 ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ และ คณะ. (2555). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสังคมเชิงบูรณา
การ โดยใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางขุนไทร
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

2.5 การทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. (2558). ทุนวิจัยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ 25-28 มิถุนายน 2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
- การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ 1-4 กรกฎาคม 2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- การสัมมนาเวทีความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย 15 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
- วิทยากรและผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาพลเมืองเพชรบุรี 23 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเครือข่ายนักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น กับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอานาจ
และการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 24 สิงหาคม 2558 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพฯ
- การสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 5-6 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

142

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

- การอบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการวิจัย วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 การทางาน
- พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 30 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.2 การเมืองการปกครองของไทย
4.3 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
4.4 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
4.5 การบริหารการพัฒนา
4.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
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ลาดับ
ที่

6.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

จ.ส.ต.รัฐ กันภัย
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กจ.ม. (การจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสซ์บางกอก
ป บัณฑิต วิชาชีพครู(สังคมศึกษา)
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองของไทย
1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
1.3 การเมืองการปกครองของไทย
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
1.1 รัฐ กันภัย. (2556) . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวของเขต
เทศบาลเมืองชะอา อาเภอเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
1.2 รัฐ กันภัย. (2558). การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ 25-28 มิถุนายน 2556 ศูนย์วิจัยและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- วิทยากรและผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ประสบการณ์ /การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

3.2 การทางาน
พ.ศ. 2552 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
พ.ศ. 2552-2554 อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2554-พ.ศ.2556 อาจารย์ประจาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ
ตาบลคลองด่าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
4.2 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.3 การเมืองการปกครองของไทย
4.4 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
4.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
4.6 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของการปกครองไทย
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

146

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ด้วยคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี ได้จัดให้ มีการปรับปรุงหลักสูต รรัฐ
ประศานศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในรอบ 5 ปี เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ยและมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายนามดังนี้
1) อาจารย์เทิดศักดิ์

ทองแย้ม

ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์

ชิระมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม

ตันเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4) นายพิชัย

ขาเพชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์

ทรัพย์นาวิน

กรรมการ

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชานุช

พิชิตธนารัตน์

กรรมการ

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี

เผือกบัวขาว

กรรมการ

8) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ

กันภัย

กรรมการ

9) ดร.วัชรวลี

พราหมณ์แก้ว

กรรมการ

10) อาจารย์เพ็ญทิพย์

รักด้วง

กรรมการ

11) อาจารย์เสาวลักษณ์

วิบูรณ์กาล

กรรมการ

12) อาจารย์ดรุณี

ทิพย์ปลูก

กรรมการ

13) อาจารย์ขวัญสุมา

แฉ่งฉายา

กรรมการ

14) อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

สีฟ้า

กรรมการ

15) อาจารย์พิเชษฐ

พิณทอง

กรรมการ

16) อาจารย์ชานนท์

ภัทรจารี

กรรมการ
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17) อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีธีร์จุฑาชาติ

ยงสวัสดิ์

กรรมการ

18) อาจารย์วัชรวิพฒ
ั น์

ศิลปารัตน์

กรรมการ

19) อาจารย์พัชราภรณ์

งามวิจิตรนันท์

กรรมการและเลขานุการ

20) อาจารย์สรัญพัทธ์

เอี๊ยวเจริญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายละเอียดและ
มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน โดยให้แล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 2559

สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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