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คํานํา 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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พ.ศ. 2564) ไดรับความรวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรใหไดหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

 

 

อาจารย ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ 2564) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25491471103337 

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

ชื่อยอ (ไทย) รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Public Administration (Public Administration) 

ชื่อยอ(อังกฤษ) B.P.A. (Public Administration) 
 

3. วิชาเอก  

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 
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5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) รหัสหลักสูตร 25491471103337  

6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี  

7 ตุลาคม 2563  

6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  2/2564 วันท่ี  

12 มีนาคม 2564 

6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 19 มีนาคม 2564 

6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 24 มีนาคม 2564 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564  

ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ปลัดอําเภอ นักทรัพยากรมนุษย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตํารวจ ทหาร  

8.2 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ีบุคคล เจาหนาท่ีฝกอบรม เจาหนาท่ีแรงงานสัมพันธ ในภาครัฐ

และภาคเอกชน 

8.3 ขาราชการ และพนักงานสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา

ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวรุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ 

3-7305-XXXXX-XX-1 

อาจารย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

อ.บ. (อักษรศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2552 

 

2542 

 

2543 

 

2531 

2 นางกรรณิการ  สุวรรณศรี 

3-7304-XXXXX-XX-7 

อาจารย ปร.ด. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหาร

โครงการ) เกียรตินิยม 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)  

สถาบนัราชภัฏสวนสนุันทา 

2558 

 

2549 

 

 

2547 

3 นางสาวธิดารัตน สืบญาต ิ

3-1101-XXXXX-XX-0 

อาจารย ปร.ด. (การจัดการ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รป.ม. (การบริหารการเงินการคลัง)  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2558 

 

2550 

 

2555 

 

2548 

4 นายบรรพต กิติสุนทร 

1-3098-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศศ.ม.(รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2557 

 

2555 
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ลํา

ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

5 นายสมยศ สืบจากด ี

3-1014-XXXXX-XX-6 

อาจารย รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (การสอนมัธยมศึกษา) เกียรตินิยม 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2548 

 

2546 

 

2545 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันทําใหรัฐบาลมุงเนนการสงเสริมสรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจ ต้ังใหม  (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การสรางสังคม

ผูประกอบการ เพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ รวมถึงผลกระทบจากปญหาท่ีเกิดจากโรคระบาด  

ภัยพิบัติ และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

มีทิศทางการพัฒนาโดยมุงเนนความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนใหกับประชาชน และนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง 

การกระจายการพัฒนาอยางเทาเทียมและมีระบบนิเวศท่ีดี นอกจากนี้ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ท่ีจัดทําโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

มีขอสรุปจากการระดมความคิดเห็นจากท่ัวประเทศ  โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบ  

การบริหารงานภาครัฐใหเปนระบบดิจิทัล การปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย ปรับโครงสรางการบริหารงาน

ภาครัฐใหมีความยืดหยุน พัฒนากําลังคนภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทุกคน

สามารถเขาถึงดิจิทัล การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาทักษะท่ีเอ้ือตอการสังคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาปรับบทบาทใหสามารถพัฒนาทุนมนุษยในทุกชวงวัยสรางโอกาสให

คนยากจนสามารถเขาศึกษาไดมากวาการศึกษาภาคบังคับ เนนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยาง

ยั่งยืน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองคความรู การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สงเสริมศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนและเมือง ประกอบกับแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ไดกําหนดและมีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทํา
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หนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ ท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา 

ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ

มาตรฐานสากล และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ไดกําหนดใหการ

ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวา กําลังคนท่ีมีคุณภาพตองเปนบุคคลท่ีมีจิตสํานึกพลเมือง

ดี ท่ีสรางสรรคประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบ

ศีลธรรม จรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสูการพัฒนาท่ียั่ งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  

จากสถานการณท่ีไดกลาวไปในขางตนสงผลใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณ ดังกลาว เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและสอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศตอไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยไดเกิดข้ึนมาอยางตอเนื่องจนสงผลกระทบโครงสรางทางสังคม

ในภาพรวมเปนอยางมาก เนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม 

มุงหารายได เพ่ือสนองความตองการของตน เกิดการแกงแยง แขงขัน เอารัดเอาเปรียบสะทอนใหเกิดความ

เสื่อมถอยของวัฒนธรรมท่ีดีงามในสังคมไทย จนกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม ดังนั้นการผลิตบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรนอกจากใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานแลว จะตองมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม ในการจัดการเรียน การสอน จึงสอดแทรกประเด็นคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา อีกท้ัง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ไดกําหนดมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูโดยใหบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร การจัดทําหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพ่ือใหได

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางนอย 5 ดาน 

ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี เพ่ือให

หลักสูตรเกิดมาตรฐาน สงผลใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคม 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศขางตน การพัฒนาหลักสูตร

จึงใหความสําคัญกับการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐควบคูกับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  
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มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา  โดยมีการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

เพ่ือนําองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินในมิติตาง ๆ ไดแบบ

องครวม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ซ่ึงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถสูงในการบริหารงาน จะสามารถนําความรูไปใชใน 

การพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนพันธกิจสําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนทองถ่ิน ใหมีความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจตาง ๆ จาก

สวนกลาง ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566  

ท่ียังมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเปนพลังปญญาของทองถ่ิน โดยหลักสูตรฯ  

ไดออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพรอมปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนไดในทันที 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม (เชน 

รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

13.1.2 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้  

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละ

รายวิชาโดยดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ผูสอนในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาได

บรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีมีความรูและคุณธรรม สามารถบูรณาการองคความรู 

สูการพัฒนาทองถ่ิน 

1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองตอแผนอัตรากําลังของหนวยงาน

ภาครัฐ และรองรับแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ินท่ีจะเติบโตสูความเปนเมือง รวมท้ังตอบสนอง

ความตองการบุคลากรดานการบริหารของภาคเอกชน 

1.3 วัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรูแบบสหวิทยาการ มีความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีสามารถนําความรู

ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1.3.2 มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย พรอมท่ีจะ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา และสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใชกับการบริหารงาน 

1.3.3 มีมาตรฐานการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน

และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของประเทศ 

สํารวจ ติดตามความพงึพอใจของผูใช

บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของตลาดแรงงาน 

1. รายงานผลการประเมนิความ 

พึงพอใจและสํารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงคของผูใชบณัฑิต 

2. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

(ครบรอบการใชหลักสูตร 5 ป) 

2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน  

การสอนที่ทันสมัย ครบถวน

สอดคลองกับจํานวนผูเรียน 

เสนอขออนุมัติงบประมาณจากทาง

มหาวิทยาลยัเพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ 

การเรียนการสอน ใหอาจารยผูสอน

สามารถนาํไปใชในการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. รายงานการประเมินความพงึพอใจ

ของอาจารยผูสอนเก่ียวกับสื่อและ

อุปกรณจัดการเรียนการสอน 

2. รายงานการประเมินความพงึพอใจ

ของนักศึกษาเก่ียวกับสื่อและ

อุปกรณจัดการเรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

3. จัดหาหนังสือ เอกสารตํารา สําหรับ

การเรียน การสอนที่ทันสมัย 

ครบถวนสอดคลองกับจาํนวน

ผูเรียน 

เสนอแผนการจัดซื้อหนังสือเอกสาร

ตําราที่ทนัสมัย ใหหองสมุดดําเนินการ

จัดซื้อ 

รายงานการสํารวจ และตรวจสอบ

เอกสาร ตําราทางรัฐประศาสนศาสตร

ในหองสมุด 

4. พัฒนาอาจารย จัดทําแผนพัฒนาอาจารยดานการ

จัดการเรียนการสอนและเพิ่มพนู

ทักษะ ประสบการณในสาขาที่

เก่ียวของ โดยการสงไปศึกษาตอ 

อบรม สัมมนาและศึกษาดงูานใน

หนวยงานตาง ๆ 

รายงานการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนาอาจารย 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

ท้ังนี้  การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 8 สัปดาห และ

จํานวนหนวยกิตไมเกิน 9 หนวยกิต ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจกิายน – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน เมษายน – พฤษภาคม 

ท้ังนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง  

2.3.2 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาท้ังดานวิชาการ และ

ชีวิตสวนตัว รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนในการเรียน

ระดับอุดมศึกษา  
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2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผูปกครอง จัดระบบท่ีปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน

กับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา  

2.4.3 จัดใหมีการอบรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีการปรับตัวและพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศกึษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 200 200 200 200 200 

ชั้นปท่ี 2 - 200 200 200 200 

ชั้นปท่ี 3 - - 200 200 200 

ชั้นปท่ี 4 - - - 200 200 

รวม 200 400 600 800 800 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 200 200 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 19,200 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 200 คน ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. คาบํารุงการศึกษา 3,840,000 7,680,000 11,520,000 15,360,000 15,360,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 

รวมรายรับ 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ      

1.1 งบบุคลากร 1,886,136 1,942,720 2,001,001 2,061,640 2,061,640 

1.2 งบดําเนินงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.3 รายจายระดับมหาวิทยาลัย  768,000 1,536,000 2,304,000 3,072,000 3,072,000 

รวม (ก) 3,154,136 3,978,720 4,805,001 5,633,640 5,633,640 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

รวม (ข) 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

รวม (ก) + (ข) 3,254,136 4,178,720 5,105,001 6,033,640 6,033,640 

จํานวนนักศึกษา 200 400 600 800 800 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 16,270 10,450 8,510 7,545 7,545 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช และ/หรือประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.5 เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 39 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 English for Intercultural Communication 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล 3(3-0-6) 

 English for International Communication 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 English for Effective Communication 

1500204 การสื่อสารอยางผูนํา 3(3-0-6) 

 Leadership Communication 
 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) 

 English for Social Communication 1 

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) 

 English for Social Communication 2 
 

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Philosophy of Sufficiency Economy 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

 Life Style 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Management in 21st Century  
 

1.3 กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

 NPRU Spirit 
 

1.4 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Digital Technology and Innovation 
 

1.5 เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมภาษาและการสื่อสาร กลุม

วิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร หรือกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โดยไมซํ้า

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว รายวิชาดังตอไปนี้ 

รายวิชาเลือก 

1.5.1 กลุมภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดใหสัมฤทธิ์ผล 3(3-0-6) 

 Development of Personality and Art of Effective Speech 

1500206 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(3-0-6) 

 English Classroom Language 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English 

1500208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 

 English for Job Application 

1500209 การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Oral Presentation in English 

1500210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ 3(3-0-6) 

 English for Test Preparation 

1500211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

1500212 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation at Work 

1500213 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Basic Japanese 

1500214 ภาษาเขมรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Basic Khmer 

1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Basic Indonesian 

1500216 ภาษาพมาเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Basic Burmese 

1500217 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Basic Vietnamese 
 

1.5.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Dynamic of Thai and Global Societies 

2000205 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

 Good Heart Youngster 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000206 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Living 

2000207 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy Ways of Life 

2000208 เศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Economy 

2000209 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Law in Daily Life 

2000210 ทองถ่ินศึกษากับภูมิปญญาไทยในการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Study and Thai Wisdom in Local Development  
 

1.5.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

2500202 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 

 Happiness of Life 

2500203 มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ 3(3-0-6) 

 Human and Mental Development 

2500204 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Science and Art of Living 

2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life 
 

1.5.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6) 

 Logical Thinking 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000202 การสรางสรรคนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Innovation Creativity 

4000203 ฟต ฟอร เฟรม 3(3-0-6) 

 Fit for Firm 

4000204 มนุษยกับการใชเหตุผล 3(3-0-6) 

 Human and Reasoning 

4000205 ความรอบรูทางดานสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Health Literacy 

4000206 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Science and Technology Development in the Changing World 

4000207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Environment 

4000208 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills 

4000209 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life 

4000210 พ้ืนฐานงานชางในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Foundation of Handicraft in Daily Life 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Public Administration 

9011102 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Political Science 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

 Public Policy and Planning 

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Public Administration 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจรยิธรรมสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Good Governance, Moral and Ethics for Public Administrator 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011107 การปกครองทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 

 Thai Local Government 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Fiscal and Budget Administration 

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Digital for Government Administration 

9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 English for Public Administration 

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Public Administration Research Methodology 

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 

 Seminar on Public Administration 
 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 39 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011201 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6) 

 Organizational Theory 

9012202 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

 Organizational Behavior 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน 3(2-2-5) 

 Archive Systems and Office Management 

9013204 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 

 Administrative Techniques 

2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Project Analysis and Management 
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2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6) 

 Recruitment and Selection  

9013402 แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Labor Relations 

2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011501 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 

 Thai Public Administration System 

9012502 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) 

 Development Administration  

9013504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Economics for Public Administration 

9013505 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)  

 Statistics for Public Administration Research 

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 Strategic Management 

2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Public Entrepreneurship and Public Innovation Creation 
 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

2.3.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012208 วัฒนธรรมองคการและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Organization Culture and Public Management 

9012209 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองคการ 3(3-0-6) 

 Diversity and Organizational Culture Management 

9012210 องคการสมัยใหม 3(3-0-6) 

 New Organization 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 

 Management Innovation 

9013206 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Knowledge Management and Learning Organization 

9014207 ภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

 Leadership  

2.3.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Policy Process 

9013303 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6) 

 Policy Analysis and Evaluation 

9013304 การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Project Evaluation 

9013305 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ 3(3-0-6) 

 National Policy Planning Process 

9013306 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 Public Policy in Thailand 

9013307 กลุมผลประโยชนกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Interest Groups and Public Policy 

9013308 นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6) 

 Disaster Management and Emergency Policies 

9013309 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Theories and Approaches of Foreign Policy 

2.3.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Planning 

9013403 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Human Resource Development for Public Administration 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ 3(3-0-6) 

 Job Analysis and Career Planning 

9013406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 

 Performance Appraisal 

9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Evaluation 

9013409 การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเปนเลิศ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Excellence 

9013410 การสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง 3(3-0-6) 

 Recruiting and Human Talent administration 

9014404 คาตอบแทนและสวัสดิการ 3(3-0-6) 

 Compensation and Welfare 

2.3.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Public Administration and change current world of society 

9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1 3(2-2-5) 

 Practice in Public Administration Careers 1 

9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 3(3-0-6) 

 Civil Officer and Government Officer 

9013510 รัฐประศาสนศาสตรและประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

 Public Administration and Democracy 

9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 

 Constitution and Political Institution 

9013512 ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือขาย 3(3-0-6) 

 Intergovernmental Relations and Network Governance 

9013513 การจัดการภาครัฐสมัยใหม 3(3-0-6) 

 New Public Management 

9014508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2 3(2-2-5) 

 Practice in Public Administration Careers 2 
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2.3.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Monetary and Fiscal Economics 

9012608 เศรษฐศาสตรจุลภาคกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Microeconomics in Public Management 

9012609 เศรษฐศาสตรมหภาคกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Macroeconomics in Public Management 

9013602 ระบบงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Budgeting System 

9013604 การบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6) 

 Risk Management 

9013606 การบริหารการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Investment Administration 

9013607 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 International Economy and Politics 

9014605 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของรัฐ 3(3-0-6)

 Public Economic, Monetary and Fiscal Policy Administration 

2.3.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013801 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ 3(3-0-6) 

 Organizational Competition and Dynamics Analysis 

9013802 การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 

 Negotiation and Conflict Management 

9013803 การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 Modern Management for Public and Private Organizations  

9013804 การตลาดสําหรับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Marketing for Public Administration 

9012805 ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 Public and Private Sector Relations 
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2.3.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011901 การจัดองคกรสวนทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Organization Management 

9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Principle and Process of Local Planning 

9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Monetary and Fiscal Administration 

9012904 การบริหารงานพัสดุสวนทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Supply Management 

9013905 การบริหารจัดการเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Governance 

9013906 การปกครองภูมิภาคและทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Regional and Local Government 

9013907 การจัดการปกครองทองถ่ินสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Local Governance 

9013908 เทคนิคการวัดและการปรบัปรุงบริการทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Measurement and Improvement of Local Services 

9013909 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Socio-Economics and Local politic 

9013910 หุนสวนความรวมมือในการบริหารจัดการเมือง   3(3-0-6) 

 Partnership in Urban Governance 

9013911 นวัตกรรมในการบริหารจัดการเมือง   3(3-0-6) 

 Innovation in Urban governance 

9013912 การวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Urban Planning for Local Development 

9013913 การบริหารการศึกษาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Education Administration 

9013914 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Infrastructure Management 

9013915 การบริหารงานสาธารณสุขทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Public Health Administration 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013916 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Natural Resources and Environment Management 

9013917 การบริหารเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Tourism Development Administration 

9013918 การบริหารและการปกครองสวนทองถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Local Administration and Government 

2.3.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2561301 กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป  3(3-0-6) 

 Criminal Law: General 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 3(3-0-6) 

 Tort, Management of Affairs without Mandate, and Undue Enrichment Law 

2562301 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 Criminal Law: offense 

2563402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 

 Criminal Procedure Law 1 

2563501 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Law and Administrative Procedure Law 

2564402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 2 

2564403 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Law of Evidence 

9013001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Law 

9013002 กฎหมายแพงและพาณิชย 3(3-0-6) 

 Civil and Commercial Law 

9013003 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน  3(3-0-6) 

 Public Administration and Public Law 
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2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  7 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนี้ 

2.4.1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(90) 

 Pre-practicum in Public Administration 

9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450) 

 Professional Internship in Public Administration 

2.4.2 กลุมสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Pre-cooperative Education 

9014712 สหกิจศึกษา 6(540) 

 Cooperative Education 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ 

การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวท่ี 1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 150 หมายถึง กลุมภาษาและการสื่อสาร 

 200 หมายถึง กลุมสังคมศาสตร 

 250 หมายถึง กลุมมนุษยศาสตร 

 400 หมายถึง กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 1 หมายถึง กลุมวิชาแกน  

 2 หมายถึง กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 

 3 หมายถึง กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ 

 4 หมายถึง กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 5 หมายถึง กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร  

 6 หมายถึง กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ 

 7 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   

 8 หมายถึง กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน 

 9 หมายถึง กลุมองคความรูดานปกครองทองถ่ิน 

 0 หมายถึง กลุมองคความรูดานบริหารงานยุติธรรม 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

1500204 การสื่อสารอยางผูนํา 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (1) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (2) 

9011101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (1) 

9011102 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (2) 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (3) 

 สําหรับรัฐประศาสนศาสตร 

 รวม 15 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (3) 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (4) 

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (5) 

9011107 การปกครองทองถ่ินไทย 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (6) 

9011501 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (1) 

 รวม 15 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (4) 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (5) 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (7) 

9011201 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (2) 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน 3(2-2-5) เฉพาะ (บังคับ) (3) 

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (4) 

 รวม 18 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (7) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (8) 

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) เฉพาะ (แกน) (8) 

9012202 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (5) 

9012502 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (6) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป (9) 

XXXXXXX วิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 3(X-X-X) ศึกษาท่ัวไป (10) 

9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (7) 

9013402 แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (8) 

9013504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (9) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน 3(X-X-X) เฉพาะ (เลือก) (1) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี (1) 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (9) 

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) เฉพาะ (แกน) (10) 

9013204 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (10) 

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (11) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน 3(X-X-X) เฉพาะ (เลือก) (2) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี (2) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) เฉพาะ (แกน) (11) 

9013505 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะ (บังคับ) (12) 

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและ 3(2-2-5) เฉพาะ (บังคับ) (13) 

 การสรางนวัตกรรมภาครัฐ 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน 3(X-X-X) เฉพาะ (เลือก) (3) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน 3(X-X-X) เฉพาะ (เลือก) (4) 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้ 

9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(90) เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพฯ) (1) 

หรือ 

9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพฯ) (1) 

 รวม 16 หรือ 17 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้ 

9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450) เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพฯ) (2) 

หรือ 

9014712 สหกิจศึกษา 6(540) เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพฯ) (2) 

 รวม 5 หรือ 6 หนวยกิต 

 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 English for Intercultural Communication 

 การฟงขอมูลท่ีเปนจริงในหัวขอท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีตางกัน การพูดเก่ียวกับอัตลักษณของ

บุคคล ภูมิศาสตรทองถ่ิน สภาพอากาศ การจางงาน อาหาร เทศกาล และการทองเท่ียวตางวัฒนธรรมและ

ประเทศ และการอานบทอานเก่ียวกับประเด็นทางวัฒนธรรม การเขียนบทวิจารณและการแสดงความ

คิดเห็น และการใชหลักไวยากรณในระดับ CEFR B1 ชวงตน 

 Listening to factual information about different cultural topics; talking about 

personal identification, local geography, weather, employment, food, festivals, and travel 

in different cultures and countries; reading texts related to cultural issues; writing reviews 

and giving opinions; and using grammar at lower B1 CEFR level 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบทสากล 3(3-0-6) 

 English for International Communication 

 การฟงเรื่องเลาขนาดสั้นและการพูดระดับมาตรฐานท่ีชัดเจน การพูดเก่ียวกับความบันเทิง 

สุขภาพ ศาสนา ภูมิภาค รายไดและการบริการ การอานบทอานท่ีเปนเรื่องจริง จดหมายโตตอบระดับ

ทางการและขอความออนไลน การเขียนความเรียงอยางงายเก่ียวกับประเด็นระดับชาติและระดับสากล 

และการใชหลักไวยากรณในระดับ CEFR B1 ชวงทาย 

 Listening to short narratives and clear standard speeches; talking about 

entertainment, health, religions, regions, income and services; reading related factual 

texts, formal correspondences and online information; writing simple essays on national 

and global issues; and using grammar at upper B1 CEFR level 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 English for Effective Communication 

 การฟงการพูดท่ีมีความซับซอน การถายทอดสด การอภิปรายเฉพาะทางในท่ีทํางาน การพูด

เก่ียวกับสถานการณในท่ีทํางานเก่ียวกับรูปแบบชีวิตของแตละบุคคล ความสนใจ เอกสาร การนําเสนอ  

การประชุม และสถานการณเฉพาะ การอานขาว บทความ และรายงานในหัวขอท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ การ

เขียนเอกสารท่ีเก่ียวกับการทํางาน และการใชหลักไวยากรณในระดับ CEFR B2 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Listening to complex speeches, broadcasts, technical discussions in the 

workplace; talking about workplace situations related to personal lifestyles, interests, 

documents, presentations, meetings and specific events; reading different news, articles, 

and reports on a wide range of professional topics; writing work-related documents; and 

using grammar at B2 CEFR level 

1500204 การส่ือสารอยางผูนํา 3(3-0-6) 

 Leadership Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หลักการ

และแนวคิดของการสื่อสาร กลวิธีในการนําเสนอผลงานดวยวาจา ลายลักษณอักษร และสื่อประสมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มารยาทและบุคลิกภาพในการสื่อสาร 

 Development of listening, speaking, reading and writing Thai language for 

communication; principles and concepts of communication; tactics of presentation by using 

speech, composition and multimedia effectively; manners and personalities for 

communication 
 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคม 1 3(3-0-6) 

 English for Social Communication 1 

 การฟงวลีและสํานวนอยางงายท่ีมีการพูดชัดเจนและชา การพูดเก่ียวกับขอมูลสวนตัวและ

ครอบครัว การซ้ือของ การใชชีวิตประจําวัน อาชีพ บานและท่ีอยูอาศัย การทองเท่ียว การอานบทอานขนาด

สั้นและงายท่ีใชวลีท่ีพบบอย การเขียนประโยคขนาดสั้นโดยใชคําเชื่อมประโยคอยางงาย และการใชหลัก

ไวยากรณในระดับ CEFR A2 ชวงตน 

 Listening to simple phrases and expressions with clear and slow speeches; 

talking about personal and family information, shopping, daily life, jobs, house and home, 

travel; reading simple short texts with some common phrases; writing short sentences 

with simple connectors; and using grammar at lower A2 CEFR level 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคม 2 3(3-0-6) 

 English for Social Communication 2 

 การฟ งขอความและบทสนทนาอยางสั้นและงาย การพูดเก่ียวกับกิจกรรมยามวาง  

ความบันเทิง สุขภาพ ศาสนา ภูมิภาค อาหารและเครื่องดื่ม รายไดและการบริการ การอานบทอานขนาด

สั้นและงายในหัวขอท่ีคุนเคยและใชคําศัพทท่ีพบบอย การเขียนประโยคท่ียาวข้ึนโดยใชคําเชื่อมประโยค

อยางงาย และการใชหลักไวยากรณในระดับ CEFR A2 ชวงทาย 

 Listening to simple short messages and concrete conversations; talking about 

free time activities, entertainment, health, religions, regions, food and drink, income and 

services; reading short simple texts on familiar matters containing common vocabulary; 

writing longer sentences with simple connectors; and using grammar at upper A2 CEFR 

level 
 

1.2 กลุมสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Philosophy of Sufficiency Economy 

 แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถ่ิน และประยุกตองคความรูสูชุมชนเปาหมาย 

 Concept and the King’ work principle, principle of Sufficiency Economy 

Philosophy and sustainable development concept, case study on royal initiative project, 

application to life, connection of Sufficiency Economy Philosophy to local development, 

and application of knowledge to targeted community 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

 Life Style 

 บูรณาการศาสตรดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต การใชชีวิต และการสงเสริมอาชีพในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 

 Integration of humanities, social sciences, science, and technology for lifelong 

learning development, living and career extension in changing world 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Management in 21st Century 

 แนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 การเปนผูประกอบการ การใชประโยชน

สารสนเทศ การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตลาดออนไลน จริยธรรมผูประกอบการ และ

กรณีศึกษา 

 Concepts in 21st Century management, entrepreneurship, information utilization, 

finance and investment, risk management, online marketing, business ethics, and case study 
 

1.3 กลุมมนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

 NPRU Spirit 

 พระบรมราโชบายดานการศึกษา พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อัตลักษณเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย บทบาท 

สิทธิ และหนาท่ีตามกฎหมาย สถาบันหลักของชาติ ปรับฐานความคิดตานทุจริตสวนตนและสวนรวม  

การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต การยกระดับดัชนีคุณธรรม จริยธรรม สรางพลเมืองดีในสังคม  

การปราบทุจริตดวยจิตพอเพียง และการประยุกตองคความรูสูชุมชนเปาหมาย 

 The Royal Strategy of Education, Development of Nakhon Pathom Rajabhat 

University, identity for local development; sufficiency, discipline, honesty, volunteerism; 

democratic citizenship; legal roles, rights, and duties; main national institutions; adjusting 

anti-corruption mindset of individual and community, building zero tolerance to corruption, 

upgrading index of  moral, ethics and creating good citizen in society, suppressing corruption 

with sufficient mind, and application of knowledge to target community 
 

1.4 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Digital Technology and Innovation 

 เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ความเปนพลเมืองดิจิทัล เทคนิคในการสืบคนขอมูลและ 

การอางอิง การใชสื่อสังคมออนไลนอยางสรางสรรค ความปลอดภัยในการใชดิจิทัล การใชแอปพลิเคชัน

สําหรับคนรุนใหมในการเรียนรูตลอดชีวิต ความคิดสรางสรรคและการออกแบบนวัตกรรม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Digital technology in the 21st century, digital citizenship,  techniques for 

searching information and references, creative use of social media, digital security, using 

application for new generation for lifelong learning, creativity and innovative design 
 

1.5 รายวิชาเลือก 

1.5.1 กลุมภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุปประเด็นหลักจากการ

สื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารเชิงบวก วัจนและอวัจนภาษา การออกเสียงตามอักขรวิธี การอานจับ

ใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร 

 Use of Thai language for appropriate communication in situations, summarizing 

main points from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal 

language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main ideas, principles 

of writing, and manners in communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

 ทักษะดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฝกออกเสียง

ภาษาอังกฤษ และการฝกสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือสรางความม่ันใจในการสื่อสาร 

 English listening and speaking skills in everyday communication; practice of 

English pronunciation, and conversation practice to enhance confidence in communication 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร ทักษะ

การฟงและสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟงและการบันทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน การสนทนา

หัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดงความรูสึก การเลา

ประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความสําคัญจากการอาน 

การจับประเด็นและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานในหัวขอท่ีคุนเคย 

ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording lecture 

using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making suggestion, 

conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal experience, 

making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and identifying main  

idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar topic, experience, 

event, idea and dream, and writing letter with standard pattern 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

 ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิคใน

เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูท่ีเปนเจาของภาษา การใช

ถอยคําและการใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในหัวขอท่ีหลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความ

ซับซอน การอธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหา การอานท่ีซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาท่ีอาน การ

เขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง 

 Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing 

opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, using 

clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of complicate 

issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and identifying purpose, 

writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and cons essay 

1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดใหสัมฤทธิ์ผล 3(3-0-6) 

 Development of Personality and Art of Effective Speech 

 การพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยาทาทาง การแตงกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการ

สื่อสาร การใชภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโนม

นาวจิตใจผูอ่ืนได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 Development of personality, manner, attire and social etiquette; 

communication psychology, verbal and non-verbal language; explaining and giving 

reasons, giving opinions, negotiation, and persuasion; appropriate presentation and 

application of technology for communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500206 ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 3(3-0-6) 

 English Classroom Language 

 ภาษาอังกฤษในการจัดการชั้นเรียน คําสั่งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การขอรองและการออก

คําสั่งใหผูเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม และภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสาขาวิชา 

 English for classroom management; English classroom instructions; requesting 

and asking students to do or complete tasks; and English for managing learning activities 

in specific fields 

1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการคิด การอาน

บทอานเชิงวิชาการ การสรุปสาระสําคัญ การแสดงความคิดเห็น การเขียนยอหนา การใชขอมูลอางอิง การฟง 

การบรรยาย การนําเสนองาน การตอบขอซักถาม และการพูดเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 English for academic purposes; listening, speaking, reading, writing and thinking 

skills; reading academic texts, summarizing main ideas, expressing opinions, writing 

paragraphs, using of references and citations, listening to lectures, giving presentations, 

asking and responding to questions, and exchanging ideas 

1500208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 

 English for Job Application 

 ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียน

ประวัติยอ จดหมายสมัครงาน รูปแบบและเนื้อหาของการสัมภาษณงาน 

 English knowledge and skills for job application; filling in job application forms; 

writing resumes, letter of job application; forms and patterns of job interviews 

1500209 การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Oral Presentation in English 

 ทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองาน 

ข้ันตอนในการนําเสนองาน และทักษะการนําเสนองานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 English skills for oral presentation; English language for oral presentation; steps 

for presentation; and effective presentation skills 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ 3(3-0-6) 

 English for Test Preparation 

 การพัฒนาทักษะทางดานการฟง การอาน การเขียน และคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษอยาง

เขมขน เพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษาท่ีไมใชเจาของภาษาในการสอบ TOEFL/ITP 

 Development of intensive listening, reading, writing, vocabulary and 

expressions for preparation of non-native English students for taking TOEFL/ITP  

1500211 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

 ทักษะการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การแนะนํา

ตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม และการซ้ือสินคา 

 Chinese for everyday communication; greetings and saying goodbye, 

introducing oneself and others, making apologies and thanks, ordering food and drink, and 

shopping 

1500212 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation at Work 

 ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัด

หมาย การรับฝากขอความ การสัมภาษณงาน และการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 

 Listening and speaking skills in Chinese at work; asking for information, making 

phone conversation, making appointments, taking and leaving messages, job interviewing, 

and writing job application forms and resumes 

1500213 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Japanese 

 อักษรและระบบเสียงในภาษาญ่ีปุน คําศัพทและอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคข้ัน

พ้ืนฐาน และการสื่อสารภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน 

 Japanese alphabets and sound system, basic vocabulary and Kanji, basic 

sentence patterns, and Japanese communication in daily life 

1500214 ภาษาเขมรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Khmer 

 ภาษาเขมรเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทาย

และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การ

บอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพทเก่ียวกับอาชีพ สี ตัวเลข และเสื้อผา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Introduction to Khmer language; alphabets, consonants, vowels, and tones; 

basic sentence patterns; greetings and daily conversation; talking about oneself, friends, 

family, daily activities; telling time; vocabulary in contexts; vocabulary of jobs, colors, 

numbers, and clothes 

1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Indonesian 

 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  

การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพท

เก่ียวกับอาชีพ สี ตัวเลข และเสื้อผา 

 Introduction to Indonesian language; basic sentence patterns; greetings and 

daily conversation; talking about oneself, friends, family, daily activities; telling time; 

vocabularies in contexts; vocabularies of jobs, colors, numbers, and clothes 

1500216 ภาษาพมาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Burmese 

 ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทาย

และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การ

บอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพทเก่ียวกับอาชีพ สี ตัวเลข และเสื้อผา 

 Introduction to Burmese language; alphabets, consonants, vowels, and tones; 

basic sentence patterns; greetings and daily conversation; talking about oneself, friends, 

family, daily activities; telling time; vocabulary in contexts; vocabulary of jobs, colors, 

numbers, and clothes 

1500217 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Vietnamese 

 ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน การ

ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

การบอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพทเก่ียวกับอาชีพ สี ตัวเลข และเสื้อผา 

 Introduction to Vietnamese language; alphabets, consonants, vowels, and 

tones; basic sentence patterns; greetings and daily conversation; talking about oneself, 

friends, family, daily activities; telling time; vocabulary in contexts; vocabulary of jobs, 

colors, numbers, and clothes 
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1.5.2 กลุมสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

 การออกแบบและจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม 

และกฎหมาย ความรูเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และการมี

จิตสาธารณะ 

 Designing and conducting a project that enhances active citizenship, respecting 

human dignity, rights and freedom; accepting individual differences, equality and equity; 

peaceful and harmonious living in Thai and global societies in accordance with principle 

of tolerance; obeying social rules and laws; knowledge of government form; ideology and 

way of life under democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty 

in democracy; being active citizen, and having public mind 

2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Dynamic of Thai and Global Societies 

 ประวัติศาสตรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมของสังคมไทยและสังคมโลก บูรณาการบริบทตาง ๆ เพ่ือปรับตัวใหเทาทันกระแสการ

เปลี่ยนแปลง ความรูรักสามัคคี ตระหนัก เห็นคุณคา ภาคภูมิใจในความเปนไทยและทองถ่ิน ประยุกตองค

ความรูสูชุมชนเปาหมาย 

 History and change of social, culture, politics, economy and environment in 

Thai and Global societies; integrating various contexts for adjustment to changing trend; 

unity, awareness, appreciation, proud to be Thai and locality; application of knowledge to 

target community 

2000205 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

 Good Heart Youngster 

 การแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไม

ทนตอการทุจริต รูหนาท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต จิตพอเพียงตอตานการ

ทุจริต การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคต ิดานการปองกันการทุจริต 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Distinguishing between personal benefit and public interest, shame and 

intolerance to corruption, citizen duty and social responsibility in anti-corruption, sufficiency 

mind against corruption, organizing learning activities that focus on knowledge, 

understanding, skills, and attitudes towards corruption prevention 

2000206 ส่ิงแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Living 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคง

ทางอาหาร ปญหาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทาง

สิ่งแวดลอม จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูโดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 Natural resources and environment, ecosystem, biodiversity and food security; 

problems and effects of natural resource change, natural disaster and environmental crisis, 

environmental consciousness and ethics; application of knowledge by human development 

process for resource and environmental management for local sustainable development 

2000207 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy Ways of Life 

 ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน การนําองคความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน และการประยุกตองคความรูสูชุมชนเปาหมาย 

 Definitions, characteristics, importance, concepts, theories and principles of 

sufficiency economy; economic development of Thailand in the past and present; 

application of knowledge based on principles of sufficient economy to benefit daily lives of 

oneself and community; and application of knowledge to target community 

2000208 เศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Economy 

 แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรูดานการศึกษา การสราง

มูลคาเพ่ิมจากสินคาหรือการบริการ การสรางสรรคผลงานโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม การใช

ทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม และการประยุกตองคความรูสูชุมชนเปาหมาย 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concepts of economic driving based on use of educational knowledge, 

creating added value from products or services, creatively using modern technology and 

innovation, use of intellectual property linked to cultural foundation, and application of 

knowledge to target community 

2000209 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Law in Daily Life 

 ประวัติความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ ท่ีมาและประเภทของกฎหมายไทย ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเบื้องตน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแพงและ

พาณิชย และกฎหมายอาญา 

 History, definitions, significance, sources, and types of Thai law; basic 

knowledge of general laws, basic principles of constitutional law, fundamental rights and 

freedom based on constitutional law, public and private laws; basic knowledge of civil 

and commercial laws, and criminal laws  

2000210 ทองถิ่นศึกษากับภูมิปญญาไทยในการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Study and Thai Wisdom in Local Development  

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาไทย การพัฒนาทองถ่ินโดยยึด

หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย และกรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

 History, topography, society, economy, politics, government, art and culture of 

Thailand; definitions and importance of Thai wisdom; local development based on 

principles, concepts, and practices of sufficiency economy philosophy; application of 

sufficiency economy philosophy to solve economic and social problems of Thailand, and 

case studies of successful sufficiency economy 
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1.5.3 กลุมมนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงของสุนทรียะดานการขับรองและ

การเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ 

 Definitions, types and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and 

literature; art history, enhancement of perception and aesthetic appreciation in singing 

and music performance, Thai folk dance, architecture and arts 

2500202 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 

 Happiness of Life 

 การเขาใจ การซาบซ้ึงและการแสวงหาความสุขดวยสุนทรียศาสตร การพัฒนาความสุขของ

ชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังกาย จิต และสังคม 

 Understanding, appreciation and pursuit of happiness through aesthetics; 

development of happiness of life to be complete human beings in body, mind, and social 

2500203 มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ 3(3-0-6) 

 Human and Mental Development 

 การพัฒนาทางดานจิตใจใหเขมแข็ง ม่ันคง ดีงาม มีความสุข การพัฒนาทางดานปญญา  

หลักจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 Development of mind to be strong, stable, virtuous, and happy; intellectual 

development, ethical principles for happy life, life skills in 21st century, and lifelong learning 

skills 

2500204 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Science and Art of Living 

 แนวทางในการดําเนินชีวิตและการทํางานตามแนวปรัชญาและจิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม  

การดําเนินชีวิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบตอสังคม การเคารพผูอ่ืน  

ความอดทน การยอมรับความแตกตาง ความมีวินัยในตนเอง ความเคารพในหลักประชาธิปไตย จิตอาสา และ

การอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Guidelines for living and working according to philosophy and psychology, morality, 

ethics; living with desirable characteristics in terms of honesty, social responsibility, respect for 

others, patience, acceptance of differences, self-discipline, respect for democratic principles, 

volunteerism, and living happily with others 

2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life 

 ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของ

พฤติกรรมมนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอ่ืน การปรับตัวท่ีมีประสิทธิภาพ การ

พัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 Definitions and importance of psychology for life, components and factors of 

human behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 

adjustment, self–development, human relations, teamwork, and application of psychology 

for happy life 
 

1.5.4 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

 ความหมายและความสําคัญของสุขภาวะ ความสัมพันธระหวางสุขภาพกาย ใจ และ

สิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ หลักการปองกันปญหาและการ

ดูแลสุขภาวะเบื้องตน 

 Definitions and importance of well-being; relation between body, mind, and 

environment; physical healthcare, exercise, sport and recreation, basic principles of well-

being problem prevention and care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา 

 Important 21st century skills, contemporary digital literacy, application for life 

and career, and case study 
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4000103 การคดิเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical Thinking 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ องคประกอบ และกระบวนการการคิดเชิงเหตุผล การ

พัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา 

 Definitions, concepts, importance, components and process of logical thinking; 

development and application of logical thinking for daily life, and case study 

4000202 การสรางสรรคนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Innovation Creativity 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรม การคิดสรางสรรค 

หลักการออกแบบนวัตกรรม การวิเคราะหปญหา ออกแบบ สรางแบบจําลอง และประเมินนวัตกรรม และ

ฝกปฏิบัติ 

 Definitions, importance, principles, and theories related to innovation; creative 

thinking, principles of innovation designs; analyzing problem, designing, modelling, and 

evaluating innovation; and practice 

4000203 ฟต ฟอร เฟรม 3(3-0-6) 

 Fit for Firm 

 ความรูและความเขาใจในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ การปองกันและการ

ปฐมพยาบาล การสงเสริมโภชนาการ การพัฒนาใหเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกท่ีดี การมีน้ําใจนักกีฬา การ

เคารพกติกาในการเลนกีฬาและมารยาทในการชมกีฬา 

 Knowledge and understanding of exercise for health and recreation, 

prevention and first aid, nutrition promotion, developing to be healthy and good 

personality person, sportmanship, courtesy to playing and watching sports  

4000204 มนุษยกับการใชเหตุผล 3(3-0-6) 

 Human and Reasoning 

 ทักษะการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การ

วิเคราะหขอมูลขาวสารโดยการใชหลักตรรกศาสตร การใชเหตุผล การตัดสินใจและการประยุกตใช 

 Critical thinking and reasoning skills, principles and process of human thinking, 

information analysis using logic, reasoning, decision making, and application  
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4000205 ความรอบรูทางดานสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Health Literacy 

 ความรอบรูทางดานสุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การจัดการภาวะทาง

อารมณ หลักโภชนาการ การปองกันโรค เพศศึกษา การใชยาสามัญประจําบานและสมุนไพร ภัยจากสารเสพ

ติด การปฐมพยาบาลเบื้องตน ความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน  

 Health literacy, exercise, recreation activities, emotional management, principle of 

nutrition, prevention of diseases, sex education, household drugs and herb, danger of narcotics, 

first aid, knowledge of environmental health and safety in daily life  

4000206 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Science and Technology Development in the Changing World 

 บทบาทและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม  

การสงเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีในชีวิตท้ังทางดาน

กายภาพและชีวภาพ 

 Role and development of science and technology, energy, communication 

and telecommunication; physical and mental health care and promotion, safety on drug 

and chemical application in both physical and biological aspects 

4000207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Environment 

 ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 Importance and effects of science and technology development towards 

environment, ecosystem, natural resources, biodiversity and conservation, environmental 

pollution, sustainable natural resource and environment management 

4000208 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการใหบริการ การ

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคน การรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ 

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 
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 Definitions, importance and types of information, information sources and 

services, classification of information resources; strategies and skills in searching, collecting, 

analyzing, and synthesizing information; academic report writing, reference citation, laws 

and ethics for information use 

4000209 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life 

 หลักการและวิธีทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การ

คิดดอกเบี้ย วิธีคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ระบบการผอนชําระ คณิตศาสตรประกันภัย นิติกรรม 

สัญญา และตราสารหนี้ตาง ๆ ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอยางงาย 

 Mathematical principles and methods related to daily activity, proportion, 

percentage, interest, personal income tax calculation, installment systems, actuarial 

mathematics, juristic act, contract, and debt with simple electronic tools or software  

4000210 พ้ืนฐานงานชางในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Foundation Handicraft in Daily Life 

 ความหมาย ประเภท ประโยชน และเครื่องมือของงานชางพ้ืนฐาน ความปลอดภัยในงานชาง  

การซอมบํารุงเบื้องตนและฝกปฏิบัติ 

 Definitions, types, benefits, and tools of basic handicraft; job safety, basic 

maintenance and practice 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9011101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Public Administration 

 ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย สถานภาพ และระเบียบวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 

วิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตรในแตละยุคสมัย แนวคิด ทฤษฎี ขอดีและขอเสีย และแนวโนมของ

กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการภาครัฐยุคดั้งเดิม  

การจัดการภาครัฐแนวใหม การบริหารรัฐกิจใหม การบริหารปกครอง การบริหารงานแบบเครือขาย  

ธรรมาภิบาล การบริหารรัฐกิจแนวหลังพฤติกรรมศาสตร การบริหารงานภาครัฐรวมเอกชน การบริการ

สาธารณะสูความเปนเลิศ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล และสหวิทยาการกับการบริหารงานภาครัฐ 
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 Definition, importance, scope, status, and methodology used for studying public 

administration; evolution of public administration in different periods; concept, theory, pros 

and cons, and trend of public administration paradigm; concept and theory relating to 

governmental administration, old public administration, new public management, new public 

administration, governance,  governing by network, good governance, post behavieral public 

administration, public and private administration, public service excellence, e-government and 

digital age, and interdiscipline and public administration 

9011102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Political Science 

 ความหมาย ความสําคัญ และวิธีการศึกษารัฐศาสตร รัฐและองคประกอบของรัฐ ปรัชญา

การเมือง อุดมการณทางการเมืองและระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญ โลกาภิวัตน กับการเมือง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบราชการ สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การเมืองภาคพลเมือง การมี

สวนรวมทางการเมือง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน สถาบันและองคกรทางการเมือง การเมืองกับ

ปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม และเศรษฐกิจกับการเมือง 

 Definition, importance, and methodology of political science; state and 

component of state, political philosophy, political ideology and political system, constitution, 

globalization and politics, international relations, bureaucratic system, rights and human rights, 

civil politics, political participation, political party and interest group, and political institution 

and organization, politic and non-traditional security problem, and economy and politic 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

 Public Policy and Planning 

 แนวคิดและทฤษฎีของนโยบายและการวางแผน การกอตัวนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย 

กระบวนการกําหนดนโยบาย รูปแบบ ตัวแบบ ข้ันตอน และสภาพแวดลอมของนโยบายสาธารณะ นโยบาย

สาธารณะเพ่ือความยั่งยืน จริยธรรมและนโยบายสาธารณะ การออกแบบและสงมอบนโยบาย การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ การวางแผน ปญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาในการกําหนดนโยบายและการวางแผนของ

ประเทศไทย และประเด็นนโยบายสาธารณะรวมสมัย  

 Concept and theory of policy and planning; policy formation, policy analysis, 

policy formation making process, pattern, model, procedure, and environment of public 

policy; sustainable public policy, ethics and public policy, policy design and delivery, 

implementation, planning, problem, obstacle, and case study on policy formation and 

planning of Thailand, and contempory issues in public policy 
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9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)  

 Human Resource Management for Public Administration  

 ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการ การบริหารทุนมนุษย และกระบวนการของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย และกฎหมาย

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจรยิธรรม แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชการบริหารทรัพยากรมนุษย นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ และกรณีศึกษาในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

 Definition, concept, evolution, human capital management, and process of human 

resource management; factor and environment affecting human resource management, law 

relating to human resource management, good governance, moral, and ethics, digital 

technology and human resource management, human resource management innovation, and 

case study on human resource management both in public and private sector 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Good Governance, Moral, and Ethics for Public Administrator  

 ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ 

นักรัฐประศาสนศาสตร แนวคิดดานจติอาสา กระบวนการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม การปองกันและการตานทุจริต 

การแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม จิตพอเพียงตอตานทุจริต ความเปน

ผูนํากับธรรมาภิบาล และกรณีศึกษา 

 Definition, importance, and concept of good governance, moral, and ethics for 

public administrator; concept of volunteerism; cultivation process of moral, ethics, and 

professional ethics; laws relating to good governance, moral, and ethics; prevention and 

anti-corruption, distinction between personal and public interest, sufficient mind for anti-

corruption, leadership and good governance, and case study 

9011107 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

 Thai Local Government 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และความเปนมาของการปกครองสวนทองถ่ิน รูปแบบ 

โครงสราง อํานาจหนาท่ี และกฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินไทย สิทธิ หนาท่ี และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปกครองทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การกํากับดูแลท่ีดี การพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืนและ 

สรางสรรค การเมืองภาคประชาชน ประชากรและสิ่งแวดลอม ปญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไทย  
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 Definition, importance, concept, and background of local governance; pattern, 

structure, authority and duty, and law relating to Thai local government; right, duty, and 

public participation in local governance; decentralization, good governance, sustainable local 

development and creativity, politics of people’s movement, population and environment, 

problem, obstacle, and case study on Thai local administrative organization 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Fiscal and Budget Administration 

 ความหมาย ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการคลังและงบประมาณของภาครัฐ นโยบาย

เก่ียวกับการคลังและการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางการคลังและงบประมาณ ระบบภาษีอากร 

รายรับและรายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณ 

การวิเคราะหการลงทุน การเปนผูประกอบการของภาครัฐ การบริหารการเงินของภาครัฐ เศรษฐกิจชุมชน

ทองถ่ิน ปญหาการคลังและงบประมาณของประเทศไทย เสถียรภาพทางการคลังและงบประมาณ และ

ความยั่งยืนทางการคลังและงบประมาณ 

 Definition, theory, and concept of fiscal and budget administration of the 

government; fiscal and budgetary policy, fiscal system, fiscal and budget policy, tax system, 

revenue and expenditures of the state, public debt, budgetary process, technique and budget 

analysis, investment analysis, governmental entrepreneurship, governmental financial 

administration, local economy, and budgetary problems of Thailand, fiscal and budget 

stability, and fiscal and budget sustainability 

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Digital for Government Administration 

 แนวคิดและกฎหมายท่ีเก่ียวของดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล ระบบแอปพลิเคชันภาครัฐ ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ การจัดการทรัพยากรขอมูล จริยธรรมและความปลอดภัย และฝกปฏิบัติ 

 Concept and law relating to digital, digital government, government 

application system, management information system, data resource management, ethics 

and safety, and practice 

9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 English for Public Administration  

 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ศัพทเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร  

การอาน การพูด การเขียน การนําเสนอ การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน และภาษาอังกฤษ

สําหรับการสอบบรรจเุขารับราชการ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Fundamental English for public administrator, terminology of public administration, 

reading, speaking, writing, presentation, resume writing, job interview, and English for civil 

service examination  

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Public Administration Research Methodology 

 ความหมาย ทฤษฎี และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ

พ้ืนฐานและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การอานรายงานการวิจัย 

รูปแบบและการอางอิง กรณีศึกษา และนําเสนอเคาโครงวิจัย 

 Definition, theory, and type of research in public administration; research 

methodology, basic statistics and statistical software package for research, research 

proposal writing, research report reading, format and referencing, case study, and research 

proposal presentation 

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 

 Seminar on Public Administration 

 การศึกษาและคนควาเก่ียวกับประเด็นท่ีนาสนใจหรือปญหาดานรัฐประศาสนศาสตร  

การแกไขปญหาดานรัฐประศาสนศาสตร โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริงใน 

การบริหารงานภาครัฐ และการอภิปรายและการนําเสนอ 

 Study and research in interesting issue or problem in public administration, 

problem-solving in public administration by integrating theory and concept with actual 

practice in public administration and discussion and presentation 
 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 

2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9011201 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6) 

 Organizational Theory 

 แนวคิดและทฤษฎีองคการ การเกิดข้ึนขององคการ รูปแบบองคการสมัยใหม สิ่งแวดลอม

องคการ ระบบและโครงสรางองคการ สายการบังคับบัญชาขององคการ การออกแบบองคการ พฤติกรรม

องคการ ปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบโครงสรางองคการ และประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Organizational concept and theory, emergence of organization, modern 

organization pattern, organizational environment, organizational system and structure, 

chain of command of organization, organizational design, organizational behavior, factor 

affecting organizational structure design, and efficiency and effectiveness of organization 

9012202 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

 Organizational Behavior 

 ความหมายของพฤติกรรมองคการ พัฒนาการของแนวคิดพฤติกรรมองคการ ความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมองคการกับสิ่งแวดลอม คานิยม การรับรูและการตอบสนองของบุคคลและกลุม การจูงใจ 

กลุมและการทํางานเปนทีม การตัดสินใจและการแกปญหา การสื่อสาร การจัดการความขัดแยง ภาวะผูนํา 

จิตบริการ วัฒนธรรมองคการ การออกแบบโครงสรางองคการ ความสําเร็จในการทํางาน ความพึงพอใจใน

การทํางาน และความเครียดในการทํางาน 

 Definition of organizational behavior, development of organizational behavior 

concept, relationship between organizational behavior and environment, value, 

perception and response of individual and group, motivation, group and team working, 

decision-making and problem-solving, communication, conflict management, leadership, 

service mind, organizational culture, organizational structure design, work success, job 

satisfaction, and stress at work 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน 3(2-2-5) 

 Archive Systems and Office Management 

 แนวคิดและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระเบียบงานสารบรรณ แนวคิดของการจัดการสํานักงาน 

การวางแผนการทํางาน การจัดโครงสรางองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การจูงใจและการควบคุม

งาน การบริหารงานเอกสาร การจัดการประชุม การจัดสภาพแวดลอมในสํานักงาน การบริหารงานพัสดุ 

สํานักงานอัตโนมัติ และฝกปฏิบัติ 

 Concept and law relating to documentation regulation, concept of office 

management, work planning, organizational structure, human resource management, 

motivation and control of work, document management, meeting management, organizing 

the office environment,  procurement management, office automation, and practice 



52 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013204 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 

 Administrative Techniques 

 ตัวแบบและเทคนิคทางการบริหาร กลยุทธการแขงขัน การวิเคราะหสถานการณ การปรับปรุง

ระบบงาน การวิเคราะหเพ่ือใหการทํางานไดมาตรฐาน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค เทคนิค 

เชิงปริมาณ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 

การควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม การบริหารงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล และนวัตกรรมการบรหิารจัดการ  

 Administrative model and technique, competitive strategy, situation analysis, 

performance system improvement, analysis for working standard, management by 

objective, quantitative technique, supply management, quality management, knowledge 

management and learning organization, internal control and audit, risk management, 

leadership, teamwork, e-government and digital age, and administrative innovation  

2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Project Analysis and Management  

 ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนและโครงการสาธารณะ วงจรโครงการ การเขียนโครงการ 

การวางแผนและการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การวิเคราะหและประเมินความเปนไป

ไดของโครงการ การวิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ 

โครงการสาธารณะกับการพัฒนาท่ียั่งยืน และกรณีศึกษา  

 Relationship between public policy, plan, and project; project cycle, project 

writing, project planning and management, project management process, project feasibility 

analysis and evaluation, analysis and evaluation of project impact, factor affecting project 

management, sustainable public project management, and case study 
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2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6) 

 Recruitment and Selection 

 แนวคิด ความสําคัญ หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษยท้ังภาครัฐและเอกชน หลักการ

วางแผนอัตรากําลังคน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย วิธีการและเครื่องมือการคัดเลือก 

การปฐมนิเทศ การทดลองงาน และการบรรจุตามตําแหนงงาน และการนําเทคโนโลยีมาใชในการสรรหา

และการคัดเลือก 

 Concept, significance, principle of human resource planning in government 

and private sector, principle of manpower planning, recruitment and selection process, 

selection method and tool, orientation, probation and positioning, and technology for 

recruitment and selection 

9013402 แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Labor Relations 

 แนวคิด ความสําคัญและนโยบายแรงงานสัมพันธท้ังภาครัฐและเอกชน สภาพการทํางาน 

บทบาทของสหภาพแรงงาน ความสัมพันธแบบทวิภาคีและแบบไตรภาคี สิทธิของลูกจางและนายจาง สภาพ

ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การดําเนินการทางวินัย แรงงานขามชาติ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงานสัมพันธ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ และกรณีศึกษา 

 Concept, importance, and policy of labor relations in government and private 

sector; work condition, role of labor union, bipartite and tripartite relationship, rights of 

employee and employer, conflict situation between employer and employee, negotiation 

process, disciplinary action, migrant worker, law relating to labor relations, recreation and 

employee relation, and case study 

2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9011501 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 

 Thai Public Administration System  

 แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการบริหารราชการไทย ความเปนมาของการบริหารราชการของไทย 

รูปแบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

ราชการไทย การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิตอล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 

ปญหาของการบริหารราชการไทย แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการของไทย และกรณีศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept and theory of Thai public administration, background of Thai public 

administration; type of central, regional, and local administration; law relating to Thai 

public administration, digital public administration, e-government, public administration 

and innovation, problem of Thai public administration, and guideline for improving Thai 

public administration, and case study 

9012502 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Development Administration 

 แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารการพัฒนา การวิเคราะหและการแกปญหาสาธารณะ 

เทคนิคและเครื่องมือเพ่ือการบริหารการพัฒนา การบริหารสาธารณะแนวใหม การบริหารการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ความสัมพันธและปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ การปรับตัวและ 

การพัฒนาใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม แนวโนมในการบริหารการพัฒนาในอนาคต  

และการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอ่ืน 

 Concept and theory of development administration, analysis and solution public 

problem, technique and tools for development administration, new public administration, 

sustainable development administration , relationship and environmental factor influencing 

local and national development, adaption and development to new trend, trend in 

development administration in the future, and comparative study of Thai development 

administration with other countries 

9013504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Economics for Public Administration 

 แนวคิดของเศรษฐศาสตร พัฒนาการของเศรษฐกิจ ระบบตลาด แรงงาน สินคาสาธารณะ 

การเงิน การคาระหวางประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

 Fundamental concept of economics, development of economy, market 

system, labor, public goods, finance, international trade, sufficiency economy concept, 

community enterprise, social enterprise, and digital economy 

9013505 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Statistics for Public Administration Research 

 สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การเลือกใชสถิติ การวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การประมวลผล การแปลผล และการสรุปผลวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Descriptive statistics, inferential statistics, hypothesis testing, statistical selection, 

data analysis with software package, processing, interpretation, and summarization for public 

administration research 

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 

 Strategic Management 

 แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารเชิงกลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ

ตัวชี้วัด การวิเคราะหสภาพแวดลอม การพยากรณอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ  

กลยุทธกับความสามารถในการแขงขัน กลยุทธการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลง การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

และการประเมินผลกลยุทธ  

 Concept and theory of strategic management; determination of vision, mission, 

goal, and indicator; SWOT analysis, future forecasting, strategic thinking, strategic planning, 

strategy and competitiveness, strategy and adaptation for changing, strategy 

implementation, and strategy evaluation 

2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Public Entrepreneurship and Public Innovation Creation 

 ความหมาย แนวคิด คุณลักษณะ รูปแบบ และกระบวนการของความเปนผูประกอบการ

สาธารณะ การเปนผูประกอบการสังคม ธุรกิจดิจิทัล การสรางนวัตกรรมภาครัฐ กรณีศึกษา การประยุกตใช 

และฝกปฏิบัติ 

 Definition, concept, characteristic, type, and process of public entrepreneurship; 

social entrepreneurship, digital business, public innovation creation, case study, application, 

and practice 
 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน 

2.3.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9012208 วัฒนธรรมองคการและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Organization Culture and Public Management 

 หลักการ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ การจัดการวัฒนธรรมองคการภาครัฐ แนวคิด

ทฤษฎีการจัดการองคการ การบริหารพฤติกรรมองคการสาธารณะ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Principles, concept of organizational culture; cultural management in the public 

sector, theory of organizational management and public behavior management, and 

organizational culture changing  

9012209 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองคการ 3(3-0-6) 

 Diversity and Organizational Culture Management 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเปนผลมาจากบริบทโลก บทบาทและอิทธิพลของวัฒนธรรม

กับพฤติกรรมการทํางาน การจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการศึกษา วิเคราะห 

การบริหารจดัการวัฒนธรรมองคการ  

 Diversity culture in world context, culture role and influence to working 

behavior, diversity culture management, study, analysis in culture management 

9012210 องคการสมัยใหม 3(3-0-6) 

 New Organization 

 โครงสรางองคการ องคการแหงการเรียนรู  องคการเสมือนจริง องคการสมรรถนะสูง 

วัฒนธรรมองคการ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองคการ  พฤติกรรมองคการ ทฤษฎีแรงจูงใจ ภาวะผูนํา 

พฤติกรรมกลุม และการเมืองในองคการ  

 Organizational structure, knowledge organization, virtual organization, high 

performance organization, organizational culture, organizational innovation and change, 

organizational behavior, motivation, leadership, group behavior, and organizational politic   

9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 

 Management Innovation 

 ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรมตอการบริหารจัดการ แนวคิดและหลักการของ

นวัตกรรมในองคการ นวัตกรรมใหมทางการบริหารจัดการ และการปรับรูปแบบการบริหารงานให

สอดคลองกับนวัตกรรมใหม  

 Definition and importance of management innovation, concept and principle of 

innovation in organization, new management innovation, and adjustment of management in 

acordance with new innovation 

9013206 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Knowledge Management and Learning Organization 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู องคการแหงการเรียนรู รูปแบบการจัดการ

ความรู การจัดการความรูเพ่ือใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการความรู และ

กรณีศึกษา 



57 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept and theory of knowledge management, learning organization, pattern 

of knowledge management, knowledge management for learning organization, factors 

affecting knowledge management, and case study  

9014207 ภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

 Leadership 

 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของผูนํายุคใหม การพัฒนาบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอภาวะผูนํา บทบาทและหนาท่ีของผูนําการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการเปนผูนําในยุคดิจิทัล การตัดสินใจ 

บทบาทของผูนํากับประชาธิปไตย ความเปนผูนําอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ความเปนผูนําและ

ทักษะการตัดสินใจ การสื่อสารเพ่ือความเปนผูนําสาธารณะ การสรางความสัมพันธท่ีสรางสรรคในองคการ 

กิจกรรมนันทนาการ และพนักงานสัมพันธ  

 Theory, principle, and basic concept of leader in modern era; personality 

development, factor influencing leadership, role and duty of transformational leadership, 

leadership skill in digital era, decision-making, role of leader and democracy, leader in 

ethics and good governance, leadership and decision skills, communication and public 

leader, creation of creative relationship within organization, recreational activity, and 

employee relation 

2.3.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 

 Public Policy Process 

 แนวคิดและทฤษฎีของกระบวนการนโยบายสาธารณะ การกอตัวของนโยบายสาธารณะ 

การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม การอนุมัติ

นโยบายสาธารณะ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

ผลสะทอนกลับของนโยบายสาธารณะ การปรับปรุงนโยบายสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ และจริยธรรมใน

การกําหนดนโยบาย 

 Concept and theory of public policy process; public policy formation, public 

policy study and analysis, participation public analysis, approval, implementation, and 

monitoring and evaluation; public policy feedback, public policy improvement, and ethic 

and policy making 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013303 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6) 

 Policy Analysis and Evaluation 

 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย รูปแบบ กระบวนการ การวิเคราะห 

ข้ันตอน เทคนิค และบทบาทผูประเมินของการประเมินผลนโยบาย ผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย และ

การปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับบรบิททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 Concept and theory of policy analysis and evaluation; format, process, analysis, 

step, technique, and role of evaluator in policy evaluation; impact of policy implementation; 

and policy improvement corresponding to economic, social, and political context 

9013304 การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Project Evaluation 

 หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การกําหนดมาตรฐานและเกณฑใน 

การประเมินผล เทคนิคการประเมินผล และบทบาทขององคกรในการประเมินผลโครงการสาธารณะ  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประเมินผลโครงการ 

 Principle and technique of project evaluation, specification of standard and 

criterion for evaluation, evaluation technique, and role of organization in public project 

evaluation, and ethic and code conduct of public project evaluation 

9013305 กระบวนการวางแผนนโยบายระดบัชาติ 3(3-0-6) 

 National Policy Planning Process 

 แนวคิด วัตถุประสงค ขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดลอมภายนอกและภายในการทํางาน

ของระบบเศรษฐกิจกับการวางแผน หลักการและข้ันตอนในการวางแผนนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู

การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบาย และการวิเคราะหนโยบายระดับชาติของประเทศไทย 

 Concept, objectives, scope of planning; environment factors, economic mechanism 

and planning, principles and process of planning, policy implementation, policy monitoring and 

evaluation, and analysis of national policies in Thailand 

9013306 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 Public Policy in Thailand 

 พัฒนาการ กระบวนการกําหนด การกอตัว การอนุมัตินโยบายและการพัฒนานโยบาย

สาธารณะของไทยในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหนโยบาย

รายสาขา และตัวอยางนโยบายสาธารณะท่ีประสบความสําเร็จ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Evolution, process of the formation, and approvals of public policies in Thailand 

on political, economic, social, cultural and environmental dimensions, analyzes policies on 

individual field, and example in successful public policy 

9013307 กลุมผลประโยชนกับนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 

 Interest Groups and Public Policy 

 ทฤษฎีเก่ียวกับกลุมผลประโยชนท่ีมีอิทธพิลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ วิธกีารรวมกลุม

ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รูปแบบอํานาจในการตอรอง วิธีการผลักดันนโยบายของกลุม ชองทาง

ท่ีรัฐบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอนโยบาย ปญหา อุปสรรค ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จ ความลมเหลวในการผลักดัน และความตองการของกลุมไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

 Theory about the interest groups that influence public policy, methods of group 

formation either formal or informal manners, patterns of negotiating power, methods of 

promoting policies by interest groups, channels through which the government allows 

people to participate in the proposed policy, problems, obstacles, factors affecting success, 

and failure in stressing the demands of the groups into the formation of public policy 

9013308 นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6) 

 Disaster Management and Emergency Policies 

 พ้ืนฐานของการบริหารจัดการขององคกรท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานตอบรับตอภาวะท่ีเรงดวน 

การจัดการภายในองคกรในภาวะวิกฤตและภาวะฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก  

ภัยพิบัติ โรคระบาด และการจัดการขององคการภาครัฐและภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

 Fundamental of the management of the organizations responsible for urgent 

matters, internal management in crisis and emergencies, changes of external environment, 

disaster, pandemic, and management of public organizations and related sectors 

9013309 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Theories and Approaches of Foreign Policy 

 ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องนโยบายตางประเทศ ทฤษฎี อํานาจ ทฤษฎีระบบ แนวคิดวาดวย

บูรณาการและความขัดแยง มโนทัศนวาดวยพฤติกรรมในนโยบายตางประเทศ และการวิเคราะหการเมือง

ระหวางประเทศอยางเปนระบบ 

 Theory and concept of foreign policy, power theory, system theory, concept 

on integration and conflicts, behaviors in foreign policies, and systematic analysis of the 

international politics 
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2.3.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9012407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Planning 

 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย กระบวนการและเทคนิคการวางแผนทรัพยากร

มนุษย การศึกษาอุปสงคและอุปทานทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การเขียนคําบรรยายลักษณะงาน 

การกําหนดคุณสมบัติของงาน การประเมินคางาน การจัดทําแผนทรัพยากรมนุษย การวางแผนจางงาน

ลักษณะพิเศษ 

 Concept of human resource planning, process and technique for human 

resource planning, study of supply and demand of human resource, job analysis, job 

description writing, job specification, job evaluation, and preparation of human resource 

plan, service delivery unit planning 

9013403 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับรฐัประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Human Resource Development for Public Administration 

 แนวคิด หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนารายบุคคล การพัฒนา

สายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการ ปจจัยท่ีมีผลตอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การบํารุงรักษาและพัฒนาจิตใจ และความสมดุลระหวางการ

ทํางานและชีวิตสวนตน 

 Concept, principle, techniques and method in human resource development, 

individual development, career development, performance management, performance 

appraisal, organization development, factor affecting human resource development, technology 

in human resource development, risk management and human resource development for 

changing, and matainance and mind development, balance of woking and life 

9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ 3(3-0-6) 

 Job Analysis and Career Planning 

 หลักการ ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการวิเคราะหงาน การวางแผนงานอาชีพ  

และเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  

 Principles, theory, technique, and process of job analysis, career planning and 

career path  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 

 Performance Appraisal 

 แนวคิดและหลักการการจัดการผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย การกําหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน กระบวนการ รูปแบบ และเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผล 

การประเมินไปใชในการปฏิบัติงาน 

 Concept and principle of performance management, goal setting, work standard; 

process, type, and tool of performance appraisal; and application of performance result in 

work operation 

9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Evaluation 

 หลักการในการประเมินทรัพยากรมนุษย การประเมินกระบวนการเลือกสรร บรรจุ และ

แตงต้ังบุคคลเขาทํางาน เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบ  

 Principle for human resource evaluation; assessment of selection, assignment, 

and appointment process; technique and tool for human resource evaluation, performance 

appraisal, and consideration on promote 

9013409 การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเปนเลิศ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Excellence 

 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะหความเชื่อมโยงของกลยุทธของ

องคการและกลยุทธการบริหารคน กลยุทธในการจางงาน กลยุทธในการใชคนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

กลยุทธในการจูงใจใหคนมีความรักและผูกพันตอองคการ วิเคราะหการดําเนินงาน บทบาทฝายทรัพยากร

มนุษยในการเปนผูรวมกําหนดกลยุทธ การสรางการเปลี่ยนแปลงใหองคการ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ

องคการในอนาคต ลักษณะงานท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลักษณะของบุคลากรท่ีองคการตองการในอนาคต 

ศึกษาระบบการจายคาตอบแทนและระบบการประเมินผล และพฤติกรรมและการปฏิบัติงานท่ีสรางให

องคการมีความสามารถในการแขงขัน 

 Human Resource Management concept in 21st century, linkage analysis of 

organizational strategic, personal strategic, employee strategic, efficiency person management 

strategic, motivation and commitment strategic, job analysis, role of personnel officer to 

strategic making, organizational change agent, future organizational changing, future working 

procedure changing, future employee, compensation and evaluation system, and behavior 

and working procedure for competitive ability organization 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013410 การสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง 3(3-0-6) 

 Recruiting and Human Talent administration 

 แนวคิดการสรรหา การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง การมอบหมายงาน  

การพัฒนาสมรรถนะ การสรางแรงจูงใจ การจายคาตอบแทน สวัสดิการ การสรางเสนทางความกาวหนา 

และการรักษาและสรางผูกพันองคการ  

 Concepts of recruiting and talent administration, job specification, competency 

development, motivation, compensation, welfare, career path, and maintenance and 

commitment 

9014404 คาตอบแทนและสวัสดิการ 3(3-0-6) 

 Compensation and Welfare 

 แนวคิดของคาตอบแทน การพัฒนาคาตอบแทนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหงานและการประเมิน

คางาน โครงสรางคาตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การออกแบบคาตอบแทนจูงใจ สวัสดิการ  

การบริหารระบบคาตอบแทน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการคาตอบแทน 

 Concept of compensation, strategic compensation development, job analysis 

and job evaluation, compensation structure, performance management, incentive 

compensation design, welfare, compensation system management, and using software 

package for compensation management 

2.3.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Public Administration and change current world of society 

 ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารภาครัฐของไทยและตางประเทศ ปจจัยสภาพแวดลอมทาง 

การบริหารท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังการปรับตัวเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน 

ยุคดิจิทัล ผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และโรคระบาด 

 Studying, comparison of public administration in Thailand and foerign countries, 

factor of administration in economics, society, politics including adaptaion with change current 

in digital era, effecting from environmental problem, disater and epidemic 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1 3(2-2-5) 

 Practice in Public Administration Careers 1 

 ศึกษา วิเคราะห และจําลองสถานการณในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน กรณีศึกษาดาน 

การบริหารงานจากหนวยปฏิบัติงานจริงท้ังภาครัฐและเอกชน และฝกปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 

รัฐประศาสนศาสตร 

 Study, analysis, and work simulation in classroom; case study of public 

administration operation in government and private sector, and basic practice of public 

administration career 

9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 3(3-0-6) 

 Civil Officer and Government Officer 

 ความหมาย อุดมการณ และเจตคติของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ความเปนขาราชการ

ท่ีดี จรรยาบรรณ จริยธรรม และธรรมาภิบาลสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐ องคกรกลางใน 

การบริหารงานบุคคล กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการ และหลักเกณฑการสอบบรรจุเขารับราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐ  

 Definition, ideology, and attitude of civil officer and government officer; being 

good civil officer, morality, ethics and good governance for civil officer, central personnel 

menagement agency, law relating to Thai public administration, and criterion for civil 

service entrance examination and government officer   

9013510 รัฐประศาสนศาสตรและประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

 Public Administration and Democracy 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ ประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางขาราชการประจํา

กับฝายการเมือง บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ประเด็นความขัดแยงระหวาง

เจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตย และกรณีศึกษาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

 Concept of public administration, democracy, relation betaween government 

official and politician, role and accountability, conflict issues betaween government 

official and sovereignty’s people and case study in Thailand and foreign  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 

 Constitution and Political Institution 

 หลักการ วัตถุประสงค ท่ีมา และประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจ

อธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญนิยม ความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมือง สิทธิ หนาท่ี และ

เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมือง ความเปนพลเมือง และการมีสวน

รวมทางการเมือง 

 Principle, objective, background, and type of constitutional law; theory about 

sovereignty, concept of constitutionalism, relationship between political institution; right, 

duty, and liberty of individual under constitution; election, political culture, citizenship, 

and political participation 

9013512 ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐและการบรหิารจัดการเครือขาย 3(3-0-6) 

 Intergovernmental Relations and Network Governance 

 แนวคิด รูปแบบความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ ความสัมพันธระหวางหนวยงาน

ภาครัฐกับองคกรนอกภาครัฐ การบริหารจัดการเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครฐัและองคกร

นอกภาครัฐในกระบวนนโยบายสาธารณะและการบริการสาธารณะ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรใน 

การปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาในตางประเทศ 

 Concept, relation model of intergovernmental and non- government sector, 

network governance between of intergovernmental and non- government sector in public 

policy and public service, exchange of resources, and foreign studies 

9013513 การจัดการภาครัฐสมัยใหม 3(3-0-6) 

 New Public Management  

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐสมัยใหม การจัดการกิจการสาธารณะ การพัฒนา

ระบบการบริหารงานภาครัฐ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรรวมสมัย จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 

ระบบมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ และการพัฒนาและการจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 Philosophy, Concepts, Theories of new public management, public management, 

government administrative development, contemporary public administration, ethic–moral 

and good governance, government standardization system, and development and management 

for changing  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9014508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2 3(2-2-5) 

 Practice in Public Administration Careers 2 

 ศึกษา วิเคราะห และจําลองสถานการณในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน กรณีศึกษาดาน 

การบริหารงานจากหนวยปฏิบัติงานจริงท้ังภาครัฐและเอกชน และฝกปฏิบัติงานโดยประยุกตและบูรณาการ

ความรูทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 

 Study, analysis, and work simulation in classroom; case study of public 

administration operation in government and private sector, and practice of public 

administration career with knowledge application and intetration  

2.3.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Monetary and Fiscal Economics  

 ทฤษฎีและนโยบายการเงินเบื้องตน การเงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาด

การเงิน สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือของรัฐบาล 

สถาบันการคลัง ระบบการคลัง และการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  

 Basic monetary theory and policy, money and role of money in economic 

system, money market, financial institution, central bank, role of government in economic 

system, government mechanism and tool, fiscal institution, fiscal system, and determination 

of government economic policy  

9012608 เศรษฐศาสตรจุลภาคกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Microeconomics in Public Management 

 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรจุลภาคสําหรับการบริหารงานภาครัฐ อุปสงค อุปทาน 

ดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ตนทุนการผลิต รายรับและกําไรของผูผลิต การกําหนดราคาและ

ปริมาณการผลิตสินคาของผูผลิตในตลาด และกรณีศึกษา 

 Concept and theory of microeconomics in public management, demand, 

supply, market equilibrium, consumer behavior, production cost, revenue and profit of 

producer, determination of price and quantity of production in market, and case study 



66 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9012609 เศรษฐศาสตรมหภาคกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Macroeconomics in Public Management 

 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับการบริหารงานภาครัฐ รายไดประชาชาติ  

การกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพ วัฏจักรธุรกิจ อุปสงคและอุปทานมวลรวม เงิน สถาบันการเงิน 

ตลาดการเงิน การคลังสาธารณะ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ระดับราคา 

การวางงาน เงินเฟอ เงินฝด และเงินตึง การคาและการเงินระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ และกรณีศึกษา 

 Concept and theory of macroeconomics in public management, national 

income, determination of equilibrium national income, business cycle, aggregate demand 

and supply, money, financial institution,  financial market, public finance, theory and 

measure of monetary and fiscal policy, price level, unemployment; inflation, deflation, 

and tight money; international trade and finance, economic growth, and comparative 

economic development, and case study 

9013602 ระบบงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Budgeting System 

 แนวคิดและทฤษฎีของงบประมาณ การบริหารทรัพยากรดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน 

การเปนผูประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององคการภาครัฐ ทิศทางและโครงสรางของงบประมาณ 

กระบวนการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณและการบริหารงบประมาณ การเปรียบเทียบ

ระบบงบประมาณ การบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําและการบริหาร

งบประมาณ การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ การคลังและงบประมาณทองถ่ิน และการบริหารรายได

และรายจายของทองถ่ิน  

 Concept and theory of budgeting, financial resource management, investment 

analysis of government entrepreneurship, public sector financial management, direction and 

structure of budget, budgeting process, budget analysis and management, comparison of 

budgeting system, , e- budgeting, problem and obstacle in budgeting and budgeting 

management, government revenue and expenditure administration, local fiscal and 

budgeting, and local revenue and expenditure administration 

9013604 การบริหารความเส่ียง 3(3-0-6) 

 Risk Management  

 ความหมาย ความสําคัญ และผลกระทบของความเสี่ยง การวิเคราะหและจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Definition, importance, and impact of risk; risk analysis and risk management 

planning, risk management and risk evaluation 

9013606 การบริหารการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Investment Administration 

 การวิเคราะหความคุมทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบของ 

การลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพ่ือการลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะหผลกระทบจาก 

การลงทุนสาธารณะ  

 Analysis of the break-even point of investment in public projects, policies and 

patterns of public investment, fund mobilizing for public investment, and the analysis of 

the impact of public investment 

9013607 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 International Economy and Politics 

 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยทาง

เศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ การเมืองระหวางประเทศ และการบริหารราชการ  

 Concept and theory of economic and international politics, linkage between 

economic factors, domestic politics, international politics, and public administration  

9014605 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 

 Public Economic, Monetary and Fiscal Policy Administration 

 ระบบเศรษฐกิจจุลภาค ระบบเศรษฐกิจมหภาค กระบวนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลัง การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ เครื่องมือทางการคลังและการหารายได

ของรัฐบาล การสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดอยางเปนธรรม และการจัดบริการ

สาธารณะในมิติทางเศรษฐกิจ การตลาดภาครัฐ การประกอบการเพ่ือสังคม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 Macro-economy system; economic, monetary and fiscal policy administrative 

process; public sector fiscal management and budget, fiscal instrument and income earning 

of the government, economic growth promotion, fair distribution of income, and public 

service provision in economic aspect, marketing in public secter, social entrepreneur, ethics 

and good governance, and related in law 
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2.3.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013801 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ  3(3-0-6) 

 Organizational Competition and Dynamic Analysis 

 แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะหแนวโนมสภาวะการแขงขันและสภาพแวดลอม

องคการ การเปลี่ยนแปลงองคการ และการวางแผนและการกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิง

การแขงขัน 

 Concept, theory, and tool for analyzing competition trend and environment; 

organizational change, strategy planning and formulation for enhancing competitive 

capacity  

9013802 การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 

 Negotiation and Conflict Management 

 แนวคิด และหลักการของความขัดแยงและการเจรจาตอรอง กระบวนการจัดการความขัดแยง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความขัดแยง ปจจัยเชิงโครงสรางกับการจัดการความขัดแยง กติกา กลไก 

และการแกไขความขัดแยง การวิเคราะหความตองการ การเจรจาเพ่ือหวังผล ลักษณะ สาเหตุ รูปแบบและ

พัฒนาการของความขัดแยงระหวางรัฐ  เอกชน และประชาชน และกรณีศึกษา 

 Concept and theory of conflict management and negotiation, conflict 

management process, factor influencing conflict management, structural factor and conflict 

management; rule, mechanism, and conflict resolution; requirement analysis, negotiation for 

desirable effect; characteristic, cause, format, and development of conflict between state, 

private, and individual; and case study  

9013803 การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 Modern Management for Public and Private Organizations  

 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม  

การปฏิรูป การจัดการความหลากหลาย การจัดการขามวัฒนธรรม การผสมผสานเทคนิคการบริหาร

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และรูปแบบและการจัดการในอนาคต  

 Concept and theory of management for public and private sector, new public 

management, revolution, diversity management, cross-cultural management, combination 

of management technique between public and private sector, and future format and 

management  
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9013804 การตลาดสําหรับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Marketing for Public Administration 

 แนวคิด ทฤษฎี พ้ืนฐานการตลาด กลยุทธและกระบวนการทางการตลาด พฤติกรรม

ผูใชบริการสาธารณะ ลักษณะของอุปสงคและอุปทาน การนําแนวคิดการตลาดมาใชกับการบริหารและ 

การใหบริการสาธารณะ 

 Concept, basic theory of marketing, strategies and the marketing process, 

behavior of uses of public goods, characteristics of demand and supply, application of 

public administration and public services 

9012805 ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 Public and Private Sector Relations 

 ความหมาย หลักการ แนวคิดทฤษฎีดานความสัมพันธในการบริหารงานระหวางองคการ

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยทําความเขาใจกับนโยบาย กิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติ การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ เทคนิคในการสรางเครือขาย พันธมิตรทางธุรกิจและการตอรองระหวางหนวยงาน รวมถึง

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

 Definition, theoretical concept in the management of public and private sector 

relations, focusing on the understanding about policies, activities and practices, 

relationship management, techniques for building networks, business partners and 

negotiation between agencies, and co-operation between the public and private sectors 

2.3.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9011901 การจัดองคกรสวนทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Organization Management 

 ความหมาย หลักการ และประเภทขององคการสวนทองถ่ิน โครงสรางของสังคมกับการจัด

องคการในสวนทองถ่ิน การประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหวางองคการในชุมชน การจัด

องคการสวนทองถ่ินและแนวทางแกไขปรับปรุงองคการสวนทองถ่ิน และความสัมพันธขององคการสวน

ทองถ่ินกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม  

 Definition, principle, and type of local organization; social structure and local 

organization arrangement; coordination, arrangement, and operation among local organization; 

local organization arrangement and guideline for improvement of local organization, and 

relationship between local organization and change for economic, social, politic, and 

environment 
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9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Principle and Process of Local Planning  

 แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนทองถ่ิน ความสัมพันธของระบบการบริหารระดับ

ทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของ การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และการวางแผน เทคนิคการวางแผน 

การบริหารมุงเนนผลงาน การบริหารเชิงคุณภาพ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนการคลังและ

งบประมาณทองถ่ิน การมีสวนรวมของภาคประชาชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน และกรณีศึกษา  

 Concept, principle, and process of local planning; relationship between local 

administration and relevant government agency; formulation of strategy, policy, and 

planning; planning technique, result-based management, total quality management, 

determining of key success indicator, local fiscal plan and budgeting, public participation, 

sustainable local planning, and case study 

9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Monetary and Fiscal Administration 

 แนวคิดของระบบการเงินการคลังทองถ่ิน การบริหารรายไดและรายจายของหนวยปกครอง

ระดับทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางระบบการคลังทองถ่ินกับรัฐบาล  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

บริการสาธารณะและการพัฒนาทองถ่ิน และขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของทองถ่ิน 

ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการเงินการคลังทองถ่ิน 

 Concept of local monetary and fiscal administration system, revenue and 

expenditure management of local administrative unit, relationship between local fiscal 

system and government, planning-programing budgeting sytem, public service and local 

development, and restriction and approach for local fiscal system development, good 

governance for local monetary and fiscal administration 

9012904 การบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Supply Management  

 รูปแบบ หนาท่ี ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ วิเคราะหปญหาและแนวทาง 

การแกปญหาการบริหารงานพัสดุสวนทองถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวของ และกรณีศึกษา  

 Format, duty, and responsibility of supply management; problem analysis and 

solution of local supply management, related in law and case study 
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9013905 การบริหารจัดการเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Governance 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของการบริหารจัดการเมือง 

กระบวนการบริหารจัดการเมือง เปรียบเทียบการบริหารจัดการเมืองของไทยและตางประเทศ และ

ผลกระทบของปจจัยแวดลอมตอการบริหารจัดการเมือง 

 Definition, importance, concept, theory, and development of urban governance; 

urban governance process, comparison of urban governance in Thailand and abroad, and 

impact of environmental factor on urban governance 

9013906 การปกครองภูมิภาคและทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Regional and Local government 

 หลักการ แนวคิด การปกครองในระดับภูมิภาคและทองถ่ิน ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

ภูมิภาคกับทองถ่ิน หลักการรวมอํานาจ การกระจายอํานาจ  โครงสรางการปกครอง และการศึกษา

เปรียบเทียบในประเทศตาง ๆ  

 Principle, concept of regional and local governments, regional-local authority 

relations, centralization and decentralization, government structure, and comparative 

studies 

9013907 การจัดการปกครองทองถิ่นสมัยใหม 3(3-0-6)  

 Modern Local Governance 

 แนวคิดการจัดการปกครองทองถ่ินสมัยใหม การจัดการปกครองทองถ่ินระบบเปดการจัดการ

ปกครองทองถ่ินท่ีเนนธรรมาภิบาล การจัดการปกครองทองถ่ินท่ีเนนกลไกตลาดและทรัพยากรภายนอก 

การจัดการปกครองทองถ่ินท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน การจัดการปกครองทองถ่ินท่ีเนน

ความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง การจัดการปกครองทองถ่ินท่ีเนนการแกไขปญหาเฉพาะ

เรื่อง ปญหาและความทาทายใหม พลวัตรไปสูแนวคิดใหม และกรณีศึกษารูปแบบการจัดการปกครอง

ทองถ่ินสมัยใหมในตางประเทศ 

 Modern local governance concept open system local governance, good 

governance local governance, marketing and outsourcing  local governance, people and 

community local governance, local governance relations of economic-social and politic, 

accidental solving local governance, problematic and new challenging, rethinking model, 

and study in foreign to  modern local governance 
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9013908 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Measurement and Improvement of Local Services 

 แนวคิดการวัด การปรับปรุงการใหบริการสาธารณะ เทคนิคการวัดและการปรับปรุง 

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กิจการโยธา กิจการสิ่งแวดลอม กิจการสาธารณสุข กิจการ

พัฒนาอาชีพ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการวัด 

ประเมิน ปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

 Concept of measurement,  improvement of public services, measurement and 

improvement of local government services; civil activities, environment activities, health 

activities, career activities, confident making to local government services, measurement 

and appraisal, efficiency people need and good governance    

9013909 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทองถิ่น 3 (3-0-6)  

 Socio-Economics and Local politic  

 แนวคิด ทฤษฎี เศรษฐกิจ สังคม การเมืองทองถ่ิน บริบทสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ 

ความสัมพันธระหวางระดับชาติ ภูมิภาค ทองถ่ิน และผลกระทบและแนวทางจัดการปญหาทองถ่ิน  

 Concept, Theory of economic, social local politic, environment context between 

nation, region and local, and impact and approach to local problem management 

9013910 หุนสวนความรวมมือในการบริหารจัดการเมือง 3(3-0-6) 

 Partnership in Urban governance  

 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมใน 

การบริหารจัดการเมือง การแกไขปญหาความขัดแยง การสรางฉันทามติ และการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ

ความรวมมือท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและตางประเทศ 

 Concept, principle, model of partnership between public sector, private sector 

and civil society, urban governance, conflict solving, consensus, and comparative study 

successful in Thailand and foreign 

9013911 นวัตกรรมในการบริหารจัดการเมือง 3(3-0-6) 

 Innovation in Urban Governance 

 แนวคิด รูปแบบนวัตกรรมในการบริหารจัดการเมือง ปญหาและการจัดการปญหาเมือง

สมัยใหม การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการผังเมือง การคมนาคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การพัฒนา

เศรษฐกิจเมือง การพัฒนาเปนเมืองสรางสรรค และเมืองอัจฉริยะ 



73 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept, model of innovation of urban governance, problematic and problem 

management of modern city, personnel administration, civil management, transportation, 

culture, environment, city economic development, creative city, and smart city 

9013912 การวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Urban Planning for Local Development 

 ความหมาย ขอบเขต แนวคิด ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการวางผังเมืองเพ่ือ 

การพัฒนาทองถ่ิน เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผังเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหนาอยูและยั่งยืน 

 Definition, scope, concept, importance, and purposes of urban planning for 

local development. It discusses the techniques, methods, and planning processes for 

livable and sustainable local development 

9013913 การบริหารการศึกษาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Education Administration 

 แนวคิดและหลักการบริหารการศึกษา องคประกอบของการบริหาร แนวคิดการบริหาร 

แนวใหม การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ การจัดองคการ กลุมกิจกรรม การประสานงาน กฎหมายเก่ียวกับ

การศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากร การอํานวยการและการประสานงาน สารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร การเงินและงบประมาณ ความสัมพันธเชิงระบบและการบูรณาการ การพัฒนาทองถ่ิน  

การบริหารการศึกษาทองถ่ิน ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา 

 Concept and principle of education administration, elements of administration, 

including new administration concept, the strategic plans, operational plans, group activities, 

coordination, laws on education, personnel administration, and the management of other 

resources. It also discusses Information System for Management, finance and budgeting, 

systemic relationships and integration, local development, local education administration, 

movements, changes, and related case study 

9013914 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Infrastructure Management  

 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 

การจัดการถนน ทางเดินเทา ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพทสาธารณะ รวมท้ังพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเก่ียวของ

กับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 Infrastructure management of local administrative organizations, which include 

road management, footpath, public electricity, water supply, and public phone, the public 

spaces related to the quality of life of people, and prevention and mitigation 
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9013915 การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Public Health Administration 

 หลักการและแนวคิดการสาธารณสุขทองถ่ิน ระบบสาธารณสุขทองถ่ิน การวิเคราะหและ

วินิจฉัยปญหาสาธารณสุขทองถ่ิน การบริหารงานสาธารณสุขทองถ่ินเชิงกลยุทธ การประเมินโครงการ

สาธารณสุขทองถ่ิน การรับถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข การจัดการและการดูแลผูสูงอายุ และคนพิการ 

 Principles and concepts of local public health administration, and local public 

health system. It analyzes and diagnoses local health problems, strategic local public 

health administration, evaluation of local public health projects, and the transferring of 

the public health missions, management and care for elderly, and disabilities 

9013916 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Natural Resources and Environment Management 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถ่ิน สถานการณและวิกฤตการณ

สิ่งแวดลอมทองถ่ิน การศึกษา สํารวจและวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน การประเมินสถานภาพและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมการจัดใชประโยชน การจัดการอนุรักษและการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 Basic knowledge about the environment and local resources, circumstances 

and crisis of local environment. It explores and analyzes local natural resources, assesses 

the status and impacts of environmental utilization. Also covered are topics such as 

conservation management and natural and environmental resources management, and 

management for natural and environmental disasters 

9013917 การบริหารเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Tourism Development Administration 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทองเท่ียว นโยบาย สถานการณและสถานภาพ การทองเท่ียวไทย 

การศึกษาและการวิเคราะหพ้ืนท่ีทองถ่ินเชิงการทองเท่ียว การวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวทองถ่ิน กลยุทธ 

กลวิธีการบริหารจัดการการทองเท่ียวในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถ่ินอยาง

ยั่งยืน 

 Basic knowledge about tourism, policy, circumstances and the status of Thai 

tourism. It analyzes local spaces in a tourism perspective, local tourism development 

planning, strategies, and methods for managing local tourism for sustainable economic, 

social, and cultural development 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013918 การบริหารและการปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Local Administration and Government 

 แนวคิดการบริหารและการปกครองสวนทองถ่ิน การกระจายอํานาจ ศึกษาเปรียบเทียบ

รูปแบบ โครงสรางของการบริหารองคกรสวนทองถ่ินของตางประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐ 

ท่ีมีตอการปกครองสวนทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาและ

แนวทางการแกไขปรับปรุง และแนวโนมของการปกครองสวนทองถ่ินไทยในอนาคต 

 Concept of local administration and government, decentralization. It compares 

the forms, the structures of local administrative organizations of foreign countries and 

those of Thailand, the government’s policy on local administration. Also discussed are 

topics of relationship between the government and local authorities, problems and 

solutions, and the trend of Thai local administration in the future 

2.3.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2561301 กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 

 Criminal Law: General 

 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแตมาตรา 1 ถึงมาตรา 106 

 General principle in Criminal Code Book 1 Section 1-106 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได  3(3-0-6) 

 Tort, Management of Affairs without Mandate, and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดในทางละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 ถึงลักษณะ 5 หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาท่ี 

 Liability for wrongful act, management of affairs without mandate, and undue 

enrichment under Civil and Commercial Code Book 2 Title 3 to 5; important principle of 

Act Relating to Liability for Wrongful Act of Officials  

2562301 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 Criminal Law: Offense 

 หลักกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ตั้งแตมาตรา 107 ถึง 398  

 Criminal code title 2 and 3 from article 107 to 398 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2563402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 

 Criminal Procedure Law 1 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 5 และภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 2  

 Criminal Procedure Law Book 1 Title 1 to 5 and Book 2 Title 1 to 2 

2563501 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Law and Administrative Procedure Law 

 ประวัติ แนวความคิดและลักษณะท่ัวไปของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง ท่ีมา การใช 

การตีความและสาระสําคัญของกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 

ระบบราชการไทย ความเก่ียวพันระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาล

ปกครอง คดีปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายปกครองในตางประเทศ 

 History, concept, and general characteristic of administrative body and 

administrative law; sources, application, interpretation, and essence of administrative law; 

public services, government administration, Thai governmental system, legal relevancy of 

governmental official and state, control of administrative body, Administrative Court, 

administrative cases, Administrative Procedure Act, and international administrative law 

2564402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 2 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และภาค 4 วาดวยกระบวนการดําเนินคดีอาญา  

วิธีพิจารณาความในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกา  

 Criminal Procedure Law Division 3 and 4 relating to criminal case procedure; 

criminal prosecution in court of first instance, appeal court, and Supreme Court  

2564403 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Law of Evidence 

 ลักษณะ ประเภทของพยานหลักฐานและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานในชั้นศาล หลักในการ

รับฟงพยาน ขอเท็จจริงท่ีรูกันอยูท่ัวไป ขอสันนิษฐาน ภาระการพิสูจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 Characteristic, type of evidence, and rule of evidence examination in court 

proceeding; principle of evidence admissibility, judicial notice, presumption, burden of proof 

according to Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, Constitutional Law, and other 

related laws 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

9013001 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Law 

 ความหมาย ประเภท ความสําคัญ การจัดทํา การใช การยกเลิก และการตีความกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม กฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายอาญา  

 Definition, type, importance, prescription, enforcement, abolition, and 

interpretation of law; justice procedure, civil and commercial law, and criminal law 

9013002 กฎหมายแพงและพาณิชย 3(3-0-6) 

 Civil and Commercial Law 

 หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายแพง หลักความรับผิดทางละเมิด หลักกฎหมายวาดวยนิติกรรม

สัญญา หลักกฎหมายวาดวยหางหุนสวนบริษัท และหลักกฎหมายภาษีอากร 

 Basic principle of civil law, legal principle of tortious liability, juristic act and 

contact law, partnership and company law, and taxation law 

9013003 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 Public Administration and Public Law 

 ความเปนมา แนวคิด ปรัชญาของกฎหมายมหาชน  กฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวของกับ 

การบริหารงานภาครัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวม การกระทําทางการปกครอง การควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง 

 Background, concept, philosophy of public law , public law of public administration, 

wrongful liability of government officers, conflict between personal interests and public interests, 

act of administrative, control of administrative, administrative court and judicial procedures 
 

2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

2.4.1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(90) 

 Pre-practicum in Public Administration 

 การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร การเตรียมความพรอมทักษะการใช

ภาษา บุคลิกภาพ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืน และการเสริมสราง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 



78 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Application of principle and theory of Public Administration; preparation of 

language skill, personality, computer and technology; adaptation for living with others, 

and professional ethics enhancement 

9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)  

 Professional Internship in Public Administration 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 

 Pre-requisite 9014701 Pre-practicum in Public Administration 

 การฝกประสบการณวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน การจัด

โครงการพิเศษหรือสารนิพนธท่ีเก่ียวของกับดานรัฐประศาสนศาสตร 

 Practicum in public administration in public and private sector, organization of 

special project or term paper in public administration 

หมายเหตุ การเรียนรายวิชานี้จะตองสอบผานทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรมากอน  

2.4.2 กลุมสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Pre-cooperative Education 

 การบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร การเตรียมความพรอมทักษะ 

การใชภาษา บุคลิกภาพ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืน และการเสริมสราง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 Integration of principle and theory of public administration; preparation of 

language skill, personality, computer and technology; adaptation for living with others, 

and professional ethics enhancement 

9014712 สหกิจศึกษา 6(540) 

 Cooperative Education 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา 

 Pre-requisite: 9014711 Pre-cooperative Education 

 การฝกสหกิจศึกษาท่ีเนนการบูรณาการกับปฏิบัติงานดานรัฐประศาสนศาสตร การจัด

โครงการพิเศษหรือสารนิพนธท่ีเก่ียวของกับดานรัฐประศาสนศาสตร 

 Cooperative education with emphasis on integrated work operation in public 

administration, organization of special project or term paper in public administration 

หมายเหตุ การเรียนรายวิชานี้จะตองสอบผานทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรมากอน  
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางสาวรุงนภา   

เพงรุงเรืองวงษ 

3-7305-XXXXX-XX-1 

อาจารย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2552 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 

อ.บ. (อักษรศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2531 

15 15 15 15 15 

2 นางกรรณิการ  สุวรรณศร ี

3-7304-XXXXX-XX-7 

อาจารย ปร.ด. (การจดัการ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ 

การบริหารโครงการ) เกียรตินิยม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549 

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)  

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา, 2547 

15 15 15 15 15 

3 นางสาวธิดารตัน สืบญาต ิ

3-1101-XXXXX-XX-0 

อาจารย ปร.ด. (การจดัการ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558 

รป.ม. (การบริหารการเงินการคลัง)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549 

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2555 

บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)  

ภาคภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2548 

15 15 15 15 15 

4 

 

 

นายบรรพต กิติสุนทร 

1-3098-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศศ.ม.(รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2557 

 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

4 

(ตอ) 

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2555 

5 นายสมยศ สืบจากด ี

3-1014-XXXXX-XX-6 

อาจารย รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 

ค.บ. (การสอนมัธยมศึกษา) เกียรตินิยม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2545 

15 15 15 15 15 

6 นายมนูญ จันทรสมบูรณ 

3-7306-XXXXX-XX-1 

อาจารย ปร.ด. (สหวิทยาการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2550 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2535 

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง} 2530 

15 15 15 15 15 

7 นายไตรภพ สุวรรณศร ี

3-9102-XXXXX-XX-5 

อาจารย รป.ม. (การปกครองทองถ่ิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2540 

15 15 15 15 15 

8 นางกัณฑธิมา นิลทองคํา 

3-7499-XXXXX-XX-0 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2553 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภฏัอุดรธานี, 2531 

15 15 15 15 15 

9 นายธนปพน ภูสุวรรณ 

3-1699-XXXXX-XX-1 

อาจารย ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปญญา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2545 

น.บ. (นิติศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2532 

15 15 15 15 15 

 



81 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพ (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ

วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากหนวยงานท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.1.2 บูรณาการความรู ท่ี เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางการปฏิบั ติงานโดยใชความรูและ

ประสบการณในการฝกประสบการณวิชาชีพเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม และสามารถเสนอแนวทาง ใน

การปรับปรุง และพัฒนางาน 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4 ภาวะผูนํา ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานการณปจจุบันได 

4.2 ชวงเวลา  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานสารนิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการฝกประสบการณ

วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร โดยนําองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตรมาประยุกตใชกับการศึกษา 

วิเคราะห แกปญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ภายใตการแนะนําของอาจารย

นิเทศก 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ท่ีสามารถนําแนวคิดทฤษฏีทาง 

รัฐประศาสนศาสตรมาประยุกตใชในการกําหนดกรอบแนวคิด สังเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา และการพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

5.3 ชวงเวลา  

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 กําหนดอาจารยท่ีปรึกษาใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 อาจารยท่ีปรึกษาและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย

กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผล 

5.6.2 ผูเรียนนําเสนอรายงานผลการศึกษา 

5.6.3 อาจารยท่ีปรึกษาประเมินผลรายงานผลการศึกษาของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 

5.6.4 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสม 

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน และการนําเสนอ

ผลงานของนักศึกษา 

2. การสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นักศึกษาตองผานการทดสอบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา 

2. สามารถปรับตัวเขากับ

สังคมที่มีความหลากหลาย 

รับฟงความเห็นที่แตกตาง

และแสดงความคิดเห็นได

อยางสรางสรรค 

1. เนนใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม มีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและยอมรับความหลากหลายซึ่งกันและกัน 

2. มีการใหคะแนนจิตพิสัยดานการทํางานกลุม เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู 

ยอมรับความหลากหลาย แตกตาง ไดอยางสรางสรรค 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิต

สาธารณะ ยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล มีสํานึกใน

ความเปนไทย 

1. กําหนดกติกา และขอตกลงในการเรียน  เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไดแก 

การเขาเรียนตรงเวลาและอยางสม่ําเสมอ การแตงกาย การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

และการมจีิตสาธารณะ  

2. สงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย และปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

3. ปลูกจิตสํานึกความเปนไทย ไดแก แตงกายดี มีน้ําใจ รูจักอดทนอดกลั้น มีปย

วาจา มีมารยาท รูจักกาลเทศะ และวัฒนธรรมไทย  
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย รูคุณคาและรักษความเปนไทย 

2) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และขอบังคับขององคกรและสังคม มีความกลาหาญทางจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและสัมมาอาชีพ 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา 

2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนรายบุคคลและเปนกลุม ครอบคลุม

ประเด็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม 
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3) จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต จิตอาสา และ

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตง

กายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซ่ือสัตยโดยไมกระทําทุจริตในการสอบ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในดานตาง ๆ ในชั้นเรียน เชน การตรงตอเวลาใน

การเขาชั้นเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน การมีสวนรวมและการใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ 

2) ความรับผิดชอบในหนาท่ีจากภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

3) ความซ่ือสัตย ไมทุจริตในการสอบ 
 

2.1.2 ความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) อธิบายหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ ในศาสตรของตนเองได 

2) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของศาสตรตาง ๆ และสามารถบูรณาการศาสตรได 

3) อธิบายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงตามลักษณะของรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรูของศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน 

3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงาน เชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เปนตน 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) งานท่ีไดรับมอบหมาย เชน รายงาน แผนหรือโครงการ เปนตน 

4) การนําเสนอรายงาน แผนหรือโครงการ ในชั้นเรียน 
 

2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถบูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
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2) สามารถสรางสรรคนวัตกรรม/สามารถเปนผูประกอบการ 

3) สามารถแสวงหาความรู คิด วิเคราะห วางแผนและประเมินผลเพ่ือการตัดสินใจ  

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ฝกใหนักศึกษาใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน การนําเสนองาน และฝกพูด 

ในโอกาสตาง ๆ 

2) กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะหจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

3) จัดกิจกรรมประเภทการระดมสมองหรือการระดมความคิด (brainstorm)  

ในประเด็นท่ีนักศึกษาใหความสนใจ 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอหรือการอภิปรายในชั้นเรียน 

2) สงัเกตพัฒนาการและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 
 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

1) ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให มีการทํางานเปนกลุม ใหผู เรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีการทํางานเปนกลุม ประสานงานกับผูอ่ืนได 

2) จัดกิจกรรมเสริมในหัวขอตาง ๆ เชน มนุษยสัมพันธท่ีดีในการทํางาน การทํางาน

เปนทีม บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การเคารพสิทธิของผูอ่ืน เปนตน 

3) กระตุนใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในหัวขอท่ีสนใจในชั้นเรียน 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) ผลงานท่ีทํางานกลุม การพูดนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

2) สังเกตพฤติกรรมจากการมีสวนรวมในการเรียนในชั้นเรียน  

3) สั ง เกตการทํ างานรวม กันของนั ก ศึกษาในชั้ น เรียน ในการทํ างานกลุ ม  

การแสดงออกในบทบาทภาวะผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ 
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรูเชิงตัวเลขเพ่ือการคํานวณเบื้องตน 

2) สามารถสื่อสารและนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ 

3) สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข ฝกฝนเทคนิคตาง ๆ และ

ทักษะดานการคิดคํานวณ จากการยกตัวอยางหรือกรณีศึกษา 

2) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะใน 

การสื่อสารในหลากหลายสถานการณ 

3) แนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางหลากหลาย ในการจัดการขอมูล

สารสนเทศอยางมีระบบ 

4) การนําเสนอในชั้นเรียน 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดาน

ตาง ๆ คือ 

1) เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

2) ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

3) เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความ

รับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทาง

คุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม กําหนด

เกณฑและระเบียบในการปฏิบัติตนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เชน เรื่องการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา 

การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย การทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือสังเกตพฤติกรรมในเรื่อง
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ของความมีนําใจ การเสียสละ ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย รวมท้ังมีการใหคะแนนเพ่ือสงเสริม ยก

ยองนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี เปนตน 

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การสังเกตพฤติกรรม การสอบ

ขอเขียน การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย เปนตน 
 

2.2.2 ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ

กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอด

องคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู ใชการเรียนการสอน

หลากหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การสัมมนาการอภิปราย การใชกรณีศึกษา เปนตน โดยเนน 

ทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติ และมีการเรียนรูจากสถานท่ีจริง การศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญมา

เปนวิทยากรเพ่ือใหความรูในรายวิชาตาง ๆ เปนตน 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การเขียน

รายงาน และนําเสนอดวยวาจา เปนตน 
 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับ 

รัฐประศาสนศาสตร จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีซับซอน โดยใช

ความรูแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 

2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา การวิเคราะห 

การอภิปราย การสัมมนาเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปาก

เปลา การเขียนรายงาน นําเสนอดวยวาจา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมาย

งานท่ีตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน เปนตน 
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิก

ท่ีดีของกลุม 

2) สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตาง

และแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 

3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐาน

ของตนเองและบริบทของกลุม 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ ใชการสอนท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีหลายหลาย โดยเฉพาะการจัดทํางานกลุม เพ่ือให

นักศึกษามีโอกาสทํางานรวมกันและมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ รวมท้ัง การท่ีนักศึกษาออกฝก

ประสบการณวิชาชีพในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคการและกับ

บุคคลท่ัวไป เปนตน 

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก  

การสังเกตพฤติกรรม ประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอ เปนตน 
 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการคนควาหา

ความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุม

บุคคลตาง ๆ 

2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็น

ปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ เปนตน 

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา

ในดานตาง ๆ ไดแก สอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นใชการ

ประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอ เปนตน 
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3. ความเช่ือมโยงความสัมพันธหมวดวิชาเฉพาะ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

3.1.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูใน

แตละดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม มุงสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความโปรงใส เปน

ธรรม ทําใหลดความเสี่ยงภายในองคการ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงเปนการ

สรางคานิยมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารภายใน

องคการตอไป 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการจัดองคการท้ังภาครัฐและภาคสวนอ่ืน  

การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองคการ อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนํา

หลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการบริหารจัดการขององคการท้ังในสวนของการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

องคการตลอดจนการสรางนวัตกรรมทางการบริหารองคการได 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการจัดองคการท้ังภาครัฐและภาค

สวนอ่ืน การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองคการ อันจะสงผลใหผูเรียน

สามารถนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห สถานการณท่ีมีความซับซอนในองคการ ตลอดจน

สามารถท่ีจะนําความรูดังกลาวมาวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางการบริหารได 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนเขาใจถึง

ความสัมพันธของบุคคลภายในองคการท้ังภาครัฐและภาคสวนอ่ืน พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ทําให

ผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของตนกับเพ่ือนรวมงาน ปรับตัวเขากับสังคมและพัฒนาความเปนผูนําได 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

ผูเรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองคการกับกลุมบุคคลแตละกลุม รวมท้ังสามารถท่ีจะเลือก

สถิติตาง ๆ ขององคการมาวิเคราะหและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

3.1.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ

ดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหผูเรียนเขาใจถึงธรรมชาติและกระบวนการในการกําหนด

นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนและสังคมมาก

ท่ีสุด จึงจะเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแก

สาธารณะมากข้ึน 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะวิธีการศึกษา

วิเคราะห ติดตาม และประเมินนโยบายและโครงการสาธารณะดานตาง ๆ สงผลใหผูเรียนสามารถนํา

หลักการมาอธิบายนโยบายและโครงการสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในสังคม ตลอดจนเสนอแนะทางเลือกนโยบาย

และโครงการสาธารณะอันนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรได 
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3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตาง ๆ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะหและ

ประเมินความเปนไปไดของโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห

และประเมินผลกระทบโครงการ สงผลใหผูเรียนสามารถนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห

นโยบายและโครงการสาธารณะท่ีเกิดข้ึนท้ังในสังคมไทยและตางประเทศ ตลอดจนสามารถท่ีจะนําความรู

ดังกลาวมาวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรได 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนเขาใจถึง

ความสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคลตาง ๆ ในบริบทของการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจาตอรอง

ในการเลือกทางเลือกนโยบาย ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจหลักการในการเจรจาตอรอง และยกเหตุผล

ประกอบและแสดงความเห็นเชิงวิพากษบนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหาความตองการของสังคม ประเมินผลกระทบของทางเลือกนโยบายตาง ๆ  

การกําหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือนําเสนอกับกลุมตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

3.1.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรู

ในแตละดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนการวางแผน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคการ ซ่ึงรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษท่ีเปนธรรม การบริหารคาจางเงินเดือนท่ีเปนธรรม การ

ประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม ซ่ึงจะสรางคานิยมและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

ผูเรียนดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและนําหลักการมาใชในงานดานทรัพยากร

มนุษย ตลอดจนนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการได 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ในองคการ โดยสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ รวมถึงแกปญหาท่ีเก่ียวของ

กับบุคลากรขององคการได 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการกระบวนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ รวมถึง

แกปญหาท่ีเก่ียวของกับบุคลากรขององคการได 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนเขาใจถึง 

การบริหารพนักงานสัมพันธและการจัดการความขัดแยง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือปรับตัว

ในการทํางานได 
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5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

ผูเรียนสามารถนําวิธีการและแนวคิดในเชิงปริมาณไปวิเคราะหปญหาความตองการของบุคลากรและความ

ตองการขององคการ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ และ

สื่อสารทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

3.1.4 กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูในแตละดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหผูเรียนมีความเขาใจแนวคิดและหลักการบริหาร ท่ี

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผูบริหาร ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล และเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมได 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

บริบททางการเมืองท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศกฎหมายปรัชญาการเมือง  

การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภายในทองถ่ิน อันจะ

นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู

การสรางนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตรได 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตร บริบททางการเมืองท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศกฎหมาย 

ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ

ภายในทองถ่ิน อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหผู เรียนสามารถประยุกตใชในการทํางาน  

เนนวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร อันนําไปสูการสราง

นวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตรได 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เนนถึงการบริหารงาน

ภาครัฐ การจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการทองถ่ิน ซ่ึงจะตองมีการรับฟงความ

คิดเห็นและความตองการของคนในชุมชนและในทองถ่ิน ทําใหผูเรียนมีทักษะในการติดตอสื่อสาร การ

ประสานงานและเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังสามารถเสนอความเห็นในสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางเหมาะสม 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและ

วิธีการทางสถิติในการนําเสนอ อธิบาย รวมท้ังเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร

ไดอยางเหมาะสม (โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร) 

3.1.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับการ

บริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐการจัดการดานทรัพยากรดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การ

เปนผูประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงิน ขององคการภาครัฐ การบริหารรายไดภาครัฐ การบริหาร
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รายจายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงดานการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณทองถ่ิน การ

บริหารรายไดและรายจายของทองถ่ิน เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน เปนตน โดยมีความสัมพันธกับมาตรฐานผล 

การเรียนรูในแตละดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหผู เรียนมีความเขาใจในการบริหารการคลังและ

งบประมาณท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ความโปรงใสทางดานการคลังและงบประมาณความเสี่ยง

ดานการคลังและงบประมาณ ซ่ึงสงผลใหผูเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได และสราง

สํานึกในความรับผิดชอบทางดานการคลังและงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณการวิเคราะห

งบลงทุน การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ จะเปนประโยชนใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการทํางาน

และระบบการเงินการคลังขององคการท่ีไปปฏิบัติงานได 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ  

การวิเคราะหงบลงทุน การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจ อธิบาย 

วิเคราะห สังเคราะห สถานการณทางดานการคลังและงบประมาณท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน เสนอแนะทางเลือก

ทางการคลังและงบประมาณท่ีเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ

ระดับระหวางประเทศ 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนสามารถ

สื่อสารและถายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณตอสาธารณะ และผูเก่ียวของไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ ตลอดจนรับฟงความเห็นและแสดงความเห็นเก่ียวกับสถานการณทางการคลังและงบประมาณ

ไดอยางเหมาะสม 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

ผูเรียนสามารถวิเคราะหตัวเลขทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือนํามาอธิบายสถานการณทางการคลังและ

งบประมาณท่ีเหมาะสม ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะหเพ่ือท่ีจะพยากรณและนําเสนอทางเลือก ทางการ

คลังบนหลักฐานเชิงประจักษ 

3.1.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูในแตละดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม มุงสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ใหมีความ

โปรงใส เปนธรรม ทําใหลดความเสี่ยงภายในองคการ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ซ่ึงเปน

การสรางคานิยมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารภายใน

องคการตอไป 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

การจัดการสมัยใหม ธุรกิจ การเมืองและการบริหารจัดการ การแขงขันและพลวัตองคการ นวัตกรรม



93 

ทางการบริหารจัดการ อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ

องคกร และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการ 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน  

อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห สถานการณท่ีมีความซับซอนใน

องคการ ตลอดจนสามารถท่ีจะนําความรูดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนาทางการบริหารจัดการได 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนเขาใจถึง

ความสัมพันธของบุคคลภายในองคการท้ังภาครัฐและเอกชน และผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของ

ตนกับเพ่ือนรวมงาน ปรับตัวเขากับสังคมและมีความรับผิดชอบ 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการทางสถิติใน 

การนําเสนอ อธิบาย รวมท้ังเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

3.1.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแต

ละดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม มุงสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีความโปรงใส เปนธรรม  

มีธรรมาภิบาล ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนการสรางคานิยมดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกผูเรียน และเปนผูนําทองถ่ินท่ีดี 

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีดานการปกครองทองถ่ิน การกระจาย

อํานาจ โครงสรางการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการภายในทองถ่ิน อันจะนําไปสู

การพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู 

การบริหารการพัฒนาทองถ่ินได 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีดานการปกครองทองถ่ิน  

การกระจายอํานาจ โครงสรางการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการภายในทองถ่ิน 

ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการทํางาน เนนวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เนนถึงการปกครอง

ทองถ่ิน การกระจายอํานาจ โครงสรางการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการภายใน

ทองถ่ิน ทําใหผูเรียนมีทักษะในการติดตอสื่อสาร การประสานงานและเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบตอสังคม 

รวมท้ังสามารถเสนอความเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและ

วิธีการทางสถิติในการนําเสนอ อธิบาย รวมท้ังเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางการปกครองทองถ่ิน

ไดอยางเหมาะสม (โดยเฉพาะวิชาหลักการและกระบวนการวางแผนทองถ่ิน การบริหารการเงินการคลัง

ทองถ่ิน) 
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3.1.8 กลุมองคความรูดานบริหารงานยุติธรรม มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ

ดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหผูเรียนมีความเขาใจแนวคิดและหลักการบริหารงาน

ยุติธรรม จริยธรรมของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามหลัก

กฎหมาย ยดึคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  

2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจแนวคิด หลักการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ อันจะนําไปสูการปฏิบัติและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใช

ความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักกฎหมาย 

3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการบริหารงานยุติธรรมท่ีจะทําใหผูเรียน

สามารถประยุกตใชในการทํางาน เนนวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนบนหลักกฎหมายและมีความ

ยุติธรรม 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะเนน

ถึงการบริหารงานยุติธรรม เขาใจถึงความสัมพันธของบุคคลภายในองคการ พฤติกรรมการแสดงออกของ

บุคคล กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในองคการ ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของตนกับเพ่ือน

รวมงาน เคารพกติกาขององคการและสังคมไดอยางเหมาะสม  

5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักกฎหมายนํามา

ประยุกตใชในการอธิบายและพรรณนาวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขปญหาในเชิงบริหารไดอยาง

เหมาะสม  

3.2 กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีมี

คุณภาพออกสูสังคม และไดมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงกําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.2.1 กลยุทธการสอน แนวทางการจัดการความรูตามกลุมองคความรูสําหรับผูเรียน เพ่ือให

บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร มีความรูตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รวมถึงคุณลักษณะ

ดานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพในสังคม กลยุทธการสอน

แบงเปน 2 ระดับ คือ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับรายวิชา 

1) กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร  

1.1) มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาเรียนกอนหลัง การกําหนดวิชาพ้ืนฐาน และวิชาบังคับของ

รายวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร 

1.2) สงเสริมการสรางงานวิจัย โดยกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานสารนิพนธท่ีเปน

สวนหนึ่งของการฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร มีการนําองคความรูทางรัฐประศาสน
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ศาสตรมาประยุกตใชกับการศึกษา วิเคราะห แกปญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

1.3) มุงเนนแนวความคิดใหมหรือเนนการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ

และการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือใหบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร มีมาตรฐานผลการ

เรียนรูของหลักสูตรครบถวนท้ัง 5 ดาน และไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดแก การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตละ

รายวิชาตามหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนด ในแผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

2) กลยุทธการสอนระดับรายวิชา  

2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตามหลักสูตร ซ่ึงไดจัดลําดับตามกล

ยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพ่ือใหผูเรียนมีความรู สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและ

สังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนท้ังในฐานะผูรับและผูนําเสนอ ไดแก  

การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) การสอนแบบเนนกรณีปญหา 

(Problem Based) เปนตน 

2.2) มีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา โดยการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถามใหคิดวิเคราะหเพ่ือการ

คนหาคําตอบท่ีผูเรียนตองการเรียนรู และจําเปนตอการศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก ไดแก 

การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) การสอนแบบเนนการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง (Self-Study) การสอนแบบมุงเนนการคิดวิเคราะห (Criticality - Based Instruction) 

เปนตน 

2.3) การใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนการสอน ผูเรียนและ

ผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ไดแก การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture 

and Discussion Method) การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) เปนตน 

2.4) วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ ไดแก การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน 

การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง การเรียนจากกรณีศึกษา 

การจัดกิจกรรม เปนตน โดยเนนกลยุทธการสอนแบบการบรรยาย อภิปรายรวมกันในชั้นเรียนการแสดง

บทบาทสมมุติ และการวิเคราะหปญหาหรือปรากฏการณในสังคมรวมกันในชั้นเรียน  

3.2.2 แนวทางกลยุทธการสอน  

1) การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติไปพรอม ๆ 

กับการผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการปฏิบัติงานได

จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการการฝกประสบการณทาง

วิชาชีพ การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษาเปนตน 
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2) การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนท่ีใหผู เรียน

ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรู

ดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจําเนื้อหา

ขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 

3) การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) เนนใหผูเรียนมุง

แสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน การคนพบ การเรียนแบบแกปญหา 

การเรียนรูเชิงประสบการณ ซ่ึงใชการเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม 

4) การสอนแบบ CCPR Model เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแนวคิด

การศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย 

4.1) การสอนแบบมุงเนนการคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เปนการ

สอนท่ีมุงใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหเขียนรายงานท่ีสะทอนความ

คิดเห็นของตนเอง ภายหลังท่ีไดมีการทดสอบกับเพ่ือนหรือกับอาจารย จนความคิดเห็นตกผลึกและถายทอด

ออกมาเปนงานเขียนหรืองานสรางสรรคอ่ืน 

4.2) การสอนแบบมุงเนนการสรางผลงาน และพัฒนาเพ่ือใหเกิดความคิดเห็นใหม 

(Creativity-Based Instruction) เปนการเรียนการสอนท่ีพัฒนามาจากการวิจัย (Research-Based 

Instruction) มุงเนนผูเรียนสรางผลงาน และพัฒนาเพ่ือใหเกิดความคิดใหม ๆ โดยเริ่มจากการตั้งประเด็น

การศึกษาหรือประเด็นเก่ียวกับสิ่งท่ีควรจะไดรับการพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ 

สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม ๆ เพ่ือแกไขปญหาดานนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ในบริบทของสังคมไทย 

4.3) การสอนแบบมุงเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปนการ

สอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตาง ๆ 

4.4) การสอนแบบมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Responsibility-

Based Instruction) เปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเห็นคุณคา

ของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนาแนวทางการแกไข 

5) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปนการ

สอนท่ีมุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิด

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการอภิปรายในหลายลักษณะ

ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน เชน การ

อภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุมยอย แบบปุจฉาวิสัชนาแบบโตวาที เปนตน 

6) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนได

สังเกตข้ันตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนฝกทําหรือซักถามไป
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พรอม ๆ กัน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอนรายวิชาท่ีตองการ

ใหผูเรียนรูวิธีแกปญหาในทางปฏิบัติ 

7) การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนได

เรียนรูเนื้อหาจากการเขาไปอยูในเหตุการณ ท่ีสรางข้ึนมาซ่ึงมีสภาพใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด 

ท้ังสภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกการ

แกไขปญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณท่ีเผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการทําธุรกิจ 

เกมจําลองสถานการณ เปนตน 

ท้ังนี้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยท่ีผูสอนตองพิจารณาบริบทของผูเรียน

และเลือกใชแนวทางการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา สรุปไดดังนี้ 

1. การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 

2. การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 

3. การสอนโดยใชการอุปนัย (Inductive) 

4. การใชกรณีศึกษา (Case Study) 

5. ภาคสนาม (Field Teaching) 

6. การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 

7. การฝกปฏิบัติ (Practice) 

8. การฝกงาน (รวมถึงการฝกสอน) Job Training (Including Coaching) 

9. การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based Instruction) 

10. การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem - Based Instruction) 

11. การศึกษาคนควาโดยอิสระ (Independent Study) 

12. การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ/ปราชญ (Learning from Masters/Philosophers) 

13. การระดมสมอง (Brain Storming) 

14. การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบคนท่ีไดรับมอบหมาย(Summarization 

or Presentation of Assignment) 

15. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) 

16. กิจกรรม (Activities) 

3.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงตองวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรท้ัง 5 ดาน เทคนิคหรือวิธีการ  

มีการดําเนินการหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซ่ึงประกอบดวยการสอบกลางภาค การสอบปลาย

ภาค การสอบยอย การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพ่ือนรวมหองการนําเสนอเปน

รายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในหองเรียน การวัดผลการเรียนรูในแตละดานจะมี 
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การเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการวัดและการประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง 

เท่ียงตรง และเปนไปตามท่ีคาดหวัง โดยเนนกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้  

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การสังเกตพฤติกรรม การสอบขอเขียน การประเมินผล

งานท่ีมอบหมาย เปนตน 

2) ดานความรู ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การเขียนรายงานและนําเสนอ

ดวยวาจา เปนตน 

3) ดานทักษะทางปญญา ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การเขียนรายงาน 

นําเสนอดวยวาจา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงานท่ีตองกระตุนใหเกิด

การประมวลความรูของผูเรียน เปนตน 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก การสังเกต

พฤติกรรม ประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอ เปนตน 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 

สอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นใชการประเมินผลงานท่ี

มอบหมายและการนําเสนอ เปนตน 

ท้ังนี้ เกณฑการวัดและการประเมินผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

 

4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2 ) โดยระบุวา

เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) ปฏิบัติตนตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย รูคุณคาและรักษความเปนไทย 

2) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ขอบังคับขององคกรและสังคม มีความกลาหาญทางจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและสัมมาอาชีพ 

4.1.2 ความรู  

1) อธิบายหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ ในศาสตรของตนเองได 

2) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของศาสตรตาง ๆ และสามารถบูรณาการศาสตรได 

3) อธิบายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
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4.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) สามารถบูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

2) สามารถสรางสรรคนวัตกรรม/สามารถเปนผูประกอบการ 

3) สามารถแสวงหาความรู คิด วิเคราะห วางแผนและประเมินผลเพ่ือการตัดสินใจ 

4.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรูเชิงตัวเลขเพ่ือการคํานวณเบื้องตน 

2) สามารถสื่อสารและนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ 

3) สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

ผลการเรียนรู 

 
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 

กลุมภาษาและการสื่อสาร             

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขามวัฒนธรรม             

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบรบิทสากล             

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ             

1500204 การสื่อสารอยางผูนํา             

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)             

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1             

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2             

กลุมสังคมศาสตร             

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             

2000202 สีสันแหงชีวิต             

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21             

กลุมมนุษยศาสตร             

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม             

กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี             

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม             
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ผลการเรียนรู 

 
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 

รายวิชาเลือก             

กลุมภาษาและการสื่อสาร             

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ             

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ             

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ             

1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดใหสมัฤทธ์ิผล             

1500206 ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน             

1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ             

1500208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน             

1500209 การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ             

1500210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ              

1500211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             

1500212 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน             

1500213 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน             

1500214 ภาษาเขมรเบ้ืองตน             

1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบ้ืองตน             

1500216 ภาษาพมาเบ้ืองตน             

1500217 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน             
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ผลการเรียนรู 

 
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 

กลุมสังคมศาสตร             

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง             

2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก             

2000205 วัยใส ใจสะอาด             

2000206 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต             

2000207 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง             

2000208 เศรษฐกิจสรางสรรค             

2000209 กฎหมายในชีวิตประจําวัน             

2000210 ทองถ่ินศึกษากับภูมิปญญาไทยในการพัฒนาทองถ่ิน             

กลุมมนุษยศาสตร             

2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรยีะ             

2500202 ความสุขของชีวิต             

2500203 มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ             

2500204 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต             

2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจาํวัน             

กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี             

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ             

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ             

4000103 การคิดเชิงเหตุผล             
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ผลการเรียนรู 

 
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 

กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)             

4000202 การสรางสรรคนวัตกรรม             

4000203 ฟต ฟอร เฟรม             

4000204 มนุษยกับการใชเหตผุล             

4000205 ความรอบรูทางดานสุขภาพ             

4000206 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี             

4000207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม             

4000208 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา             

4000209 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน             

4000210 พ้ืนฐานงานชางในชีวิตประจําวัน             
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบ 

ท้ังในสวนตนและสวนรวม 

2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรม

จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 

4.2.2 ความรู 

1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ

ขอบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองค

ความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

4.2.3 ทักษะทางปญญา 

1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสน

ศาสตร จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรู

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 

4.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดีของกลุม 

2) สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตางและแสดง

ความเห็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 

3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ

ตนเองและบริบทของกลุม 

4.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและ

การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ  

2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหา

ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมวิชาแกน              

9011101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร              

9011102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร              

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน              

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรบัรัฐประศาสนศาสตร              

9011106 ธรรมาภบิาล คณุธรรม และจรยิธรรมสําหรบัรัฐประศาสนศาสตร              

9011107 การปกครองทองถ่ินไทย              

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ              

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ              

9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร              

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน              

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร              

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ              

กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ              

9011201 ทฤษฎีองคการ              

9012202 พฤติกรรมองคการ              

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน              
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ (ตอ)              

9013204 เทคนิคการบรหิาร              

กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ              

9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ              

กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย              

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก              

9013402 แรงงานสัมพันธ              

กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร              

9011501 ระบบบรหิารราชการไทย              

9012502 การบริหารการพัฒนา              

9013504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร              

9013505 สถิติสาํหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร              

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ              

กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ              

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ              

กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก              

กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ              

9012208 วัฒนธรรมองคการและการจัดการภาครัฐ              

9012209 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองคการ              
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ (ตอ)              

9012210 องคการสมัยใหม              

9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ              

9013206 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู              

9014207 ภาวะผูนํา              

กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ              

9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ              

9013303 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย              

9013304 การประเมินผลโครงการสาธารณะ              

9013305 กระบวนการวางแผนนโยบายระดบัชาต ิ              

9013306 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย              

9013307 กลุมผลประโยชนกับนโยบายสาธารณะ              

9013308 นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน              

9013309 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ              

กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย              

9012407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย              

9013403 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรบัรัฐประศาสนศาสตร              

9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ              

9013406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน              
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (ตอ)              

9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย              

9013409 การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเปนเลิศ              

9013410 การสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง              

9014404 คาตอบแทนและสวัสดิการ              

กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร              

9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก              

9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1              

9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ              

9013510 รัฐประศาสนศาสตรและประชาธิปไตย              

9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมอืง              

9013512 ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือขาย              

9013513 การจัดการภาครัฐสมัยใหม              

9014508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2              

กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ              

9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบ้ืองตน              

9012608 เศรษฐศาสตรจุลภาคกับการบริหารงานภาครัฐ              

9012609 เศรษฐศาสตรมหภาคกับการบริหารงานภาครัฐ              

9013602 ระบบงบประมาณ              
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ (ตอ)              

9013604 การบริหารความเสี่ยง              

9013606 การบริหารการลงทุนสาธารณะ              

9013607 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ              

9014605 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของรัฐ              

กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน              

9013801 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ              

9013802 การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง              

9013803 การจัดการสมยัใหมสําหรับองคการภาครัฐและภาคเอกชน              

9013804 การตลาดสําหรับการบรหิารงานภาครัฐ              

9012805 ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน              

กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น              

9011901 การจัดองคกรสวนทองถ่ิน              

9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถ่ิน              

9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถ่ิน              

9012904 การบริหารงานพัสดสุวนทองถ่ิน              

9013905 การบริหารจัดการเมือง              

9013906 การปกครองภูมภิาคและทองถ่ิน              

9013907 การจัดการปกครองทองถ่ินสมัยใหม              
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น (ตอ)              

9013908 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบรกิารทองถ่ิน              

9013909 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทองถ่ิน              

9013910 หุนสวนความรวมมือในการบริหารจัดการเมือง              

9013911 นวัตกรรมในการบริหารจดัการเมอืง              

9013912 การวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน              

9013913 การบริหารการศึกษาทองถ่ิน              

9013914 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถ่ิน              

9013915 การบริหารงานสาธารณสุขทองถ่ิน              

9013916 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน              

9013917 การบริหารเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวทองถ่ิน              

9013918 การบริหารและการปกครองสวนทองถ่ินเปรียบเทียบ              

กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม              

2561301 กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป              

2562202 กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมคิวรได              

2562301 กฎหมายอาญา ภาคความผดิ              

2563402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1              

2563501 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง              

2564402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2              
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม (ตอ)              

2564403 กฎหมายลักษณะพยาน              

9013001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย              

9013002 กฎหมายแพงและพาณิชย              

9013003 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน              

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพีและวิชาชีพ              

9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร              

9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร              

9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา              

9014712 สหกิจศึกษา              
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5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

 

ช้ันป 
ความคาดหวัง/สมรรถนะ 

ดานความรู ทักษะท่ีได 

ปท่ี 1 นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง 

ความรูเบื้องตนของรัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร 

หลักธรรมาภิบาล การปกครองทองถ่ินไทย ระบบ

บริหารราชการไทย การบริหารทรพัยากรมนุษย และ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

ทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร

เบื้องตน 

ปท่ี 2 นักศึกษามีความรูดานรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง  

การบริหารการคลังและงบประมาณ การสรรหาและ

การคัดเลือก พฤติกรรมองคการ ดิจิทัลสําหรับการ

บริหารงานภาครัฐ และระบบงานสารบรรณ 

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปท่ี 3 นักศึกษามีความรูดานรัฐประศาสนศาสตรข้ันสูง เรื่อง 

การวิเคราะหและบริหารโครงการ แรงงานสัมพันธ 

เทคนิคการบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ ความเปน

ผูประกอบการสาธารณะ เศรษฐศาสตรและสถิติ 

ทักษะดานการคิดวิเคราะห 

ปท่ี 4 นักศึกษานําความรูมาดําเนินการวิจัยและสัมมนาดาน

รัฐประศาสตรศาสตร และการประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานอยางมีสวนรวมในสถานประกอบการภาครัฐ

หรือเอกชนท่ีเก่ียวของทางดานรัฐประศาสนศาสตร

อยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอน และหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต 

ท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 

โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 

ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน 

(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  

(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 มีความประพฤติด ี

3.1.2 ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหมและอาจารยพิเศษ เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนา

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/

หรือตางประเทศ หรือการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 รวมท้ังเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ ดังนี้ 

1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนิน

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป 

1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยาง 

มีคุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม 

มคอ.2 ของหลักสูตร และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันท่ีประกาศใช 

3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3.1.3 จัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษา

ทําการชี้แจงระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการปรับพ้ืนฐานของ

นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา 
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3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เปนตน 

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการ เชน  

การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพ่ิมรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษา 

มีชั่วโมง home room สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

3.3.3 กรณีท่ีนักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพ่ือแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ 

พรอมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน  
 

4. อาจารย 

4.1 การพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมอาจารย ในการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมท้ังเพ่ิมพูมความรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย

โดยใชเปนเง่ือนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพ่ีเลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือข้ึนตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงข้ึน 

4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผน 

การรับอาจารยใหม ในกรณีท่ีสาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพ่ิมเติม ทําบันทึกขอความถึง

มหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับอาจารยใหมเพ่ิมเติมหรือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหมให 

มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันท่ีประกาศใช 

4.3 คุณภาพอาจารย 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมท้ังติดตาม
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การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันท่ีประกาศใช 

4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความพึง

พอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับปจจุบันท่ีประกาศใช 

5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สาขาวิชาจัดทําคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย  

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน 

(ถามี) 

2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมท้ังทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ

เนื้อหาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันท่ีประกาศใช 

3) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมดําเนินการ

ปรับแกตามคําแนะนํา 

4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม

ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา 

5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ

เปดหลักสูตร 

6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และสงขอมูลหลักสูตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน

หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร 

5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย

กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน 

ประชุมรวมกันกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ี

เก่ียวของกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน ในการ

จัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้  

1) อาจารยผูสอนแตละรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไป

อยางมีคุณภาพ 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4, 

5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ 

3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5 

และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมท้ัง

พิจารณาใหผลการเรียน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการ

เรียนของรายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน ตามลําดับ 

5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน 

5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความความรูและเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นป 

ท่ี 1-4 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในประกอบอาชีพ เชน กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การ

บําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม กิจกรรมสงเสริมวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ เปนตน 

5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.5.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.1.1 อาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนท่ีตองการ เชน หนังสือ สื่อ ตําราสื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร

งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ 

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ 

6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษา 

ท่ีผานมา มาใชในการพิจารณาเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.51 จากระดับ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีกลาวขางตนแลวจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม 

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7  

โดยคณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน  

ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชน ี

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย

นั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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ภาคผนวก จ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวรุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 2552 

พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2542 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 

อ.บ. อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2543–ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 

9014110 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 

9013402 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

9011501 ระบบบริหารราชการไทย 

9013404 แรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน 
 

ผลงานทางวิชาการ 

รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ. 2563. ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ี

ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสราง

ดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”, 9-10 กรกฎาคม 2563: อาคารศูนยภาษาศูนย

คอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 10 หนา, 2422-2431. 
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รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ. 2563. การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท เนอรวานาฟูสด 

แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร

พระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”, 9-10 

กรกฎาคม 2563: อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

10 หนา, 2432-2441. 

รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ. 2563. การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน จังหวัดนครปฐม. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร

พระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”, 9-10 

กรกฎาคม 2563: อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

8 หนา, 2489-2496. 
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ช่ือ-นามสกุล นางกรรณิการ  สุวรรณศร ี

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 

รป.ม. นโยบายสาธารณะและการบริหาร

โครงการ (เกียรตินิยม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2549 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2547 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2549–ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

9012502 การบริหารการพัฒนา 

9011105 บริหารทรัพยากรมนุษย 

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก 
 

ผลงานทางวิชาการ 

กรรณิการ สุวรรณศรี. 2562. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีวาการอําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม. รายงานการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ 

ครั้งท่ี 2 “การเมือง การบริหาร และสังคม ในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน”, 21-22 มีนาคม 

2562 ณ หอปรัชญารัชกาลท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย. 10 หนา, 194-203. 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวธิดารัตน สืบญาติ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 

รป.ม. การบริหารการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2550 

ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2555 

บธ.บ. ธุรกิจระหวางประเทศ  

(ภาคภาษาอังกฤษ)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548 

 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2551–ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ 

9013109 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 

9014610 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ธิดารัตน สืบญาติ. (2562). “แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (สายวิชาการ) ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”. วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ คณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), 30 หนา, 48-77. 

TCI (2). 

ธิดารัตน สืบญาติ. 2562. การบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชนในทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลหนองรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ““วิจัยสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย สู Disruptive Society”, 

11-12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม. 14 หนา, 1250-1263. 
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ช่ือ-นามสกุล นายบรรพต กิติสุนทร 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.ม. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2557 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2555 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2557–ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจดัการสํานักงาน 

9014403 การบริหารคาตอบแทน 

9012504 เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 
 

ผลงานทางวิชาการ 

บรรพต กิติสุนทร และวัศวรรณ สุขจินดา. 2563. แรงจูงใจของพนักงาน บริษัท เนอรวานา ฟูดส แอนด คอม

เมิซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา”, 

15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 8 หนา, 396-403. 

บรรพต กิติสุนทร, ไตรภพ สุวรรณศรี และชินกร สังขงาม. 2563. การปฏิบัติงานตามคานิยมของบุคลากร

ในสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 3 “New Normal New Life: กระบวนทัศนใหมเพ่ือสืบสานอัต

ลักษณ สรางสรรคภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่นตามศาสตรพระราชา”, 25 กันยายน 2563 

ศูนยกลางการประชุมออนไลน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 16 หนา, 469-484. 

บรรพต กิติสุนทร. 2563. คุณภาพในการใหบริการสาธารณะของท่ีวาการอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 3 

“การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION”, 6-7 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 11 

หนา, 290-300. 



151 

ช่ือ-นามสกุล นายสมยศ สืบจากดี 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ค.บ. การสอนมัธยมศึกษา (เกียรนิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

ศศ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2555–ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับประชาคมอาเซียน 

9012107 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 

9013110 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2 

9012202 พฤติกรรมองคการ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

มนูญ จันทรสมบูรณ, สมยศ สืบจากดี และประพิณ พันธุรูดี. 2563. ความรูความเขาใจของประชาชนตอการ

มีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 3 “New 

Normal New Life: กระบวนทัศนใหมเพ่ือสืบสานอัตลักษณ สรางสรรคภูมิปญญาสูการพัฒนา

ทองถิ่นตามศาสตรพระราชา”, 25 กันยายน 2563 ศูนยกลางการประชมุออนไลน ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร. 6 หนา, 216-221. 
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อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ วิชาท่ีสอน 

1 นายมนูญ จันทรสมบูรณ ปร.ด. (สหวิทยาการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2550 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2535 

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2530 

มนูญ จันทรสมบูรณ, สมยศ สืบจากดี และประพิณ 

พันธุรูดี. 2563. ความรูความเขาใจของประชาชนตอ

การมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของเทศบาล

เมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 3 

“New Normal New Life: กระบวนทัศนใหมเพ่ือ

สืบสานอัตลักษณ สรางสรรคภูมปิญญาสูการพัฒนา

ทองถ่ินตามศาสตรพระราชา”, 25 กันยายน 2563 

ศูนยกลางการประชุมออนไลน ณ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏสุรินทร. 6 หนา, 216-221. 

9013204 เทคนิคการบรหิาร 

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร 

2 นายไตรภพ สุวรรณศร ี รป.ม. (การปกครองทองถ่ิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2540 

ไตรภพ สุวรรณศร. 2562. แนวทางการจัดรูปท่ีดินเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน. รายงานการประชุมวิชาการราช

ภัฏรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้ง

ท่ี 2 “การเมือง การบริหาร และสงัคม ในยุคดิจิทัล

กับการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 21-22 มีนาคม 2562 ณ 

หอปรัชญารัชกาลท่ี 9 มหาวิทยาลยัราชภัฏจังหวัด

เชียงราย. 15 หนา, 338-352. 

9011107 การปกครองทองถ่ินไทย 

9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมอืง 

9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

 รัฐประศาสนศาสตร 
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ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ วิชาท่ีสอน 

3 นางกัณฑธิมา นิลทองคํา ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2553 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภฏัอุดรธานี, 2531 

Sayam Aroonsrimorakot, Meena Laiphrakpam, 

Warit Paisantanakij, and Guntima 

Nilthongkum. (2020). “Barriers in the 

employment of persons with disabilities”. 

Interdisciplinary Research Review. 

Volume 15, Number 4 (July-August 2020).  

7 Pages, 1-7. TCI (2). 

9011101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ 

 รัฐประศาสนศาสตร 

9011201 ทฤษฎีองคการ 

9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ 

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

 เบ้ืองตน 

4 นายธนปพน ภูสุวรรณ ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปญญา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2545 

น.บ. (นิติศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2532 

ธนปพน ภสูุวรรณ, ชลิดา ตระกุลสุนทร, พงษศักดิ์  

ศรุติปกรณ และกุลพัฒน ยิ่งดํานุน. (2562).  

“ผลการใหคําปรึกษากลุมตามแนวคิดการปรบั

พฤติกรรมทางปญญาตอทักษะทางสังคมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี.” วารสารราชภัฏ 

สุราษฎรธาน.ี ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2562). 28 หนา, 111-137. TCI (2). 

9011102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการ 

 สาธารณะ 

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

 เบ้ืองตน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลงัการปรับปรุง 
 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

Bachelor of Public Administration Program in 

Public Administration 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

Bachelor of Public Administration Program in 

Public Administration 

คงเดิมตาม มคอ 1 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1. อาจารยไตรภพ สุวรรณศร ี

2. อาจารย ดร.กรรณิการ  สุวรรณศร ี

3. อาจารย ดร.ธิดารตัน สืบญาต ิ

4. อาจารยสมยศ  สืบจากด ี

5. อาจารยบรรพต กิติสุนทร 

1. อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

2. อาจารย ดร.กรรณิการ  สุวรรณศร ี

3. อาจารย ดร.ธิดารตัน สืบญาต ิ

4. อาจารยบรรพต กิติสุนทร 

5. อาจารยสมยศ  สืบจากด ี

ปรับใหมีคณุสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

อาจารยประจําหลักสตูร 1. อาจารยไตรภพ สุวรรณศร ี

2. อาจารย ดร.กรรณิการ  สุวรรณศร ี

3. อาจารย ดร.ธิดารตัน สืบญาต ิ

4. อาจารยสมยศ  สืบจากด ี

5. อาจารยบรรพต กิติสุนทร 

1. อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

2. อาจารย ดร.กรรณิการ  สุวรรณศร ี

3. อาจารย ดร.ธิดารตัน สืบญาต ิ

4. อาจารยบรรพต กิติสุนทร 

5. อาจารยสมยศ  สืบจากด ี

6. อาจารย ดร.มนูญ  จนัทรสมบูรณ 

7. อาจารยไตรภพ สุวรรณศร ี

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา 

9. อาจารย ดร.ธนปพน ภสูวุรรณ 

เพ่ิมจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตาม

สัดสวนจํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรตอ

นักศึกษา (1:30) 

ปรัชญา มุงผลติบัณฑติทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีมีความรูและ

คุณธรรม สามารถบูรณาการ องคความรูสูการแกปญหา 

และพัฒนาทองถ่ิน 

มุงผลติบัณฑติทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีมีความรูและ

คุณธรรม สามารถบูรณาการองคความรูสูการพัฒนาทองถ่ิน 

 

    



156 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ความสําคญั หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมุงผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองตอ

แผนอัตรากําลังของสวนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคกรมหาชน 

หนวยงานรัฐรูปแบบพิเศษ และแผนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในทองถ่ินท่ีจะรองรับการกระจายอํานาจจาก

สวนกลาง รวมท้ังตอบสนองความตองการบุคลากรดานการ

บริหารของภาคเอกชน 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตท่ี

ตอบสนองตอแผนอัตรากําลงัของหนวยงานภาครัฐ และ

รองรับแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ินท่ีจะเติบโตสู

ความเปนเมือง รวมท้ังตอบสนองความตองการบุคลากรดาน

การบริหารของภาคเอกชน 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานรัฐประศาสนศาสตรท่ีมีความรู

แบบสหวิทยาการ มีความสามารถ ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติท่ีสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสม

กับการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน 

2. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตสาธารณะ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สาํนึก

ในความเปนไทย เขาใจและสามารถปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสสังคม

โลก 

3. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรใหมีมาตรฐาน

การเรยีนรู  ดานคณุธรรม จรยิธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือผลิตบัณฑติใหมีคณุลักษณะ ดงัน้ี 

1. มีความรูแบบสหวิทยาการ มีความสามารถท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติท่ีสามารถนําความรูไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับการบริหารงานภาครฐัและภาคเอกชน 

2. มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน

สวนรวม มคีวามทันสมยั พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา และสามารถนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกตใชกับการ

บริหารงาน 

3. มีมาตรฐานการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ และดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปรับวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนการผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัต ิ
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  139  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับ 9 หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ 

 6 หนวยกิต 

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอย

กวา 3 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   109   หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน 39 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 57 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 127  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

 ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

5) เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ได ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   91   หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน  33 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  39 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

(1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับ 9 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1500133 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 

 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทสากล 3(3-0-6) 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3(3-0-6) 

1500204 การส่ือสารอยางผูนํา 3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาใหเปนไปตามการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1500136 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

1500138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

1500139 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

1500140 ภาษาตากาล็อกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 

1500142 ภาษามาเลยเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500143 สนทนาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

1500144 ภาษาลาวเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 

1500146 ภาษาพมาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500147 สนทนาภาษาพมา 3(3-0-6)  

1500148 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ 3(3-0-6) 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดใหสัมฤทธ์ิผล 

  3(3-0-6) 

1500206 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(3-0-6) 

1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

1500208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 

1500209 การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1500210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ 3(3-0-6) 

1500211 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

1500212 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

1500213 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500214 ภาษาเขมรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500216 ภาษาพมาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

1500217 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคม 1 3(3-0-6) 

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคม 2 3(3-0-6) 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2000115 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

2000205 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

2000206 ส่ิงแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

2000207 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

2000208 เศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

2000209 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

2000210 ทองถิ่นศึกษากับภูมิปญญาไทยในการพัฒนาทองถิ่น 

  3(3-0-6) 

 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2500116 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6)  

2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

2500119 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 

 

 

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3(3-0-6) 

4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6) 

4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

2500202 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 

2500203 มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ 3(3-0-6) 

2500204 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 

  3 หนวยกิต 

รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

4000102 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

4000202 การสรางสรรคนวัตกรรม 3(3-0-6) 

4000203 ฟต ฟอร เฟรม 3(3-0-6) 

4000204 มนุษยกับการใชเหตุผล 3(3-0-6) 

4000205 ความรอบรูทางดานสุขภาพ 3(3-0-6) 

4000206 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  3(3-0-6) 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ตอ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

4000207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

4000208 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

4000209 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

4000210 พ้ืนฐานงานชางในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 

2.1 กลุมวิชาแกน 39 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

9011102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร    3(3-0-6) 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)  

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ 

 นักรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)  

2560101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)  

9012107 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)  

9012108 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

9013109 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1 3(3-0-6)  

9013110 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2 3(3-0-6)  

9012111 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    3(3-0-6)                                                  

9014112 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5) 

 

 

 

1. กลุมวิชาแกน 33 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

9011102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร    3(3-0-6) 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับ 

 รัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ 

นักรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)  

9011107 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)  

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5)  

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5) 

 

 

 

 

ปรับรายวิชาใหมคีวามทันสมัยและตอบสนองความ

ตองการของตลาดในปจจุบัน 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 57 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

9011201 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6)  

9012202 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน 

  3(2-2-5)  

9013204 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6)  

9012301 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)  

9013302 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 

  3(3-0-6) 

9012401 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)  

9012402 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)  

9013403 การบริหารคาตอบแทน 3(3-0-6)  

9013404   แรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน 3(3-0-6)                 

9011501 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 

9012502 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) 

9013503 การบริหารเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 

9013504 เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับ 

รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

9013505 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5)  

9013601 ระบบงบประมาณ 3(3-0-6)  

9013602 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลัง

ของรัฐ  3(3-0-6) 

 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 39 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

9011201 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6)  

9012202 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการบริหารสํานักงาน 

  3(2-2-5) 

9013204 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 

9013301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ

สาธารณะ   3(3-0-6) 

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6)  

9013402   แรงงานสัมพันธ                              3(3-0-6)               

9011501 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)  

9012502 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) 

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ    3(3-0-6)  

9012504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)  

9013505  สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร                             

  3(3-0-6)   

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสราง

นวัตกรรมภาครัฐ  3(2-2-5)    
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     7 หนวยกิต 

ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ 

ข. แผนสหกิจศึกษา 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    7 หนวยกิต 

2.4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ 

2.4.2 แผนสหกิจศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุมวิชาแกน 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 

ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย สถานภาพ ระเบียบวิธีศึกษา 

และพัฒนาการของวิชารัฐศาสตร ปรัชญาทางการเมือง บริบท

ทางการเมือง ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับรัฐ  ระบอบการเมือง การ

ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบกฎหมาย ระบบการเลือกต้ัง 

ระบบบริหารราชการ สิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน 

วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง  การมีสวนรวม

ทางการเมือง ความเปนพลเมือง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 

ความหมาย ความสําคัญ และวิธีการศึกษารัฐศาสตร รัฐและ

องคประกอบของรัฐ ปรัชญาการเมือง อุดมการณทางการเมือง

และระบอบการปกครอง  รัฐธรรมนูญ  โลกาภิวัตนกับการเมือง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบราชการ สิทธิเสรีภาพและ

สิทธิมนุษยชน การเมืองภาคพลเมือง การมีสวนรวมทางการ

เมือง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน สถาบันและองคกร

ทางการเมือง ทุจริตศึกษา 

เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ิมเน้ือหาใหทันสมัย 

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ 

นักรัฐประศาสนศาสตร  

ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรมท่ีจําเปนสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 

รวมท้ังแนวคิดดานจิตอาสา กระบวนการปลูกฝง ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติและการนําไป

ประยุกตใชกับ  การประกอบอาชีพ 

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ 

นักรัฐประศาสนศาสตร                     

ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรมท่ีจําเปนสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 

รวมท้ังแนวคิดดานจิตอาสา กระบวนการปลูกฝง ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติและการนําไป

ประยุกตใชกับ  การประกอบอาชีพ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธรร

มาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร  1     

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร

โดยเนน การอาน การเขียน และศัพทเฉพาะทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร  2                             

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตรโดย

เนนการอาน    การเขียน การพูด การนําเสนอ การส่ือสาร การ

เขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน รวมท้ังภาษาอังกฤษ

สําหรับการสอบ และปฏิบัติงานในราชการ 

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร                               

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร

โดยเนนการอาน การเขียน การพูด การนําเสนอ การเขียน

ประวัติสวนตัว การสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ ศัพทเฉพาะ

ทางรัฐประศาสนศาสตร ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบบรรจุเขา

รับราชการ 

เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ิมเติมเน้ือหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับการสอบบรรจุเขารับราชการ รวมวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับ 

รัฐประศาสนศาสตร  2 เขาไวดวยกัน                         
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2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

พฤติกรรมองคการ                              

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร  การศึกษา

วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยในองคการต้ังแตระดับปจเจกบุคคล 

ก ลุ ม และองค ก าร  ได แก  บุ ค ลิ กภาพ  ก ารรับ รู  เจตค ติ 

ความเครียดในการทํางาน การจูงใจ การทํางานเปนทีม ภาวะ

ผูนํา ความขัดแยงในองคการ อํานาจและการเมืองในองคการ 

วัฒนธรรมองคการ มนุษยสัมพันธในองคการ การติดตอส่ือสาร

ในองคการ วัฒนธรรมองคการ และการพัฒนาองคการซ่ึง

เช่ือมโยงไปยังกระบวนการวางแผน การควบคุมและอํานวยการ 

และการบริหารเชิงกลยุทธ 

พฤติกรรมองคการ                              

ความหมาย และพัฒนาการของแนวคิดพฤติกรรมองคการ 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมองคการกับส่ิงแวดลอม คานิยม 

การรับรู และการตอบสนองของบุคคลและกลุม การจูงใจ กลุม

และการทํางานเปนทีม การตัดสินใจและการแกปญหา การ

ส่ือสาร การจัดการความขัดแยง ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ 

การออกแบบและโครงสรางองคการ ความสําเร็จในการทํางาน

กับความพึงพอใจในการทํางานและความเครียดในการทํางาน 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัยขึ้น 

การบริหารเชิงกลยุทธ 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ โดยครอบคลุม

เน้ือหาเกี่ยวกับ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

ตัวชี้วัด การศึกษาสภาพแวดลอม เพ่ือวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือนํามาสูการกําหนดกลยุทธท่ีมีความ

เหมาะสม การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผล 

กลยุทธ 

การบริหารเชิงกลยุทธ 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ โดยครอบคลุม

เน้ือหาเกี่ยวกับ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด การศึกษาสภาพแวดลอม การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคาม การพยากรณอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือนํามาสูการกําหนดกลยุทธท่ีมีความ

เหมาะสม การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลกล

ยุทธ 

เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการพยากรณอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ 

เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับรัฐประศาสนศาสตร               

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร และการจัดการ ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ การจัดการบริการ

สาธารณะ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร               

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน พฤติกรรม

ผูบริโภค ตนทุนการผลิต การกําหนดราคา รายไดประชาชาติ 

สถาบันการเงิน การวางงาน เงินเฟอ เงินฝด และเงินตึง การคา

และการเงินระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การตลาดสําหรับรัฐประศาสนศาสตร การสงเสริมพาณิชย

อิเลคทรอนิกส แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และวิสาหกิจชุมชน 

 

เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ิมเน้ือหา พ้ืนฐาน และพาณิชยอิเลคทรอนิกส   
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3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2 

ทดลองฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรดานการ

บริหารงาน จากหนวยปฏิบัติงานจริงท้ังภาครัฐและเอกชน และ

นําความรูและประสบการณมาใชในการศึกษา วิเคราะหในช้ัน

เรียน โดยมีการบูรณาการองคความรูภาคทฤษฎีเพ่ือนําเสนอ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลสูงสุด 

วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2                              

ศึกษา วิเคราะห และจําลองสถานการณในการปฏิบัติงานในช้ัน

เรียน กรณีศึกษาดานการบริหารงานจากหนวยปฏิบัติงานจริงท้ัง

ภาครัฐและเอกชน และฝกปฏิบัติงานโดยประยุกตและบูรณา

การความรูทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 

เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ิมเน้ือหาใหครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

1. กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Digital Government 
 

2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ 3(2-2-5)    

 Public entrepreneurship and Public innovation 

 

3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Public Administration and change current world of society  

9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 3(3-0-6) 

 Civil Officer and Government Officer 

9013905 การบริหารจัดการเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Governance  
 

รายวิชาที่ถอนออก 

 

1. กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

9012111 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 Management Information Systems 
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ภาคผนวก ช 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 

ลําดับ คณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

1 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธาํรงธญัวงศ 

- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร 

- อดีตอธิการบดสีถานบันพัฒนาบริหารศาสตร 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรควรมีลกัษณะ โมดูล (module) 

หรือกลุมวิชาตางๆ เพื่อใหการเรียนสามารถบูรณการให

อยูในกลุมวิชาเดียวกัน 

2. พัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชาใหมๆ ที่สอดคลองกับ

สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปจจุบัน และ

อนาคต เชน วชิาที่เก่ียวกับผูประกอบการ ดิจิทัล โลกา 

ภิวัตน 

2 ศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลกัษณ 

- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร 

- ศาสตราจารย ประจาํคณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

1. ในโลกยุคดสิรัปชนั ควรพัฒนารายวิชาที่เก่ียวของกับ

ดิจิทัล การจัดการขอมูล (Data science) สารสนเทศ 

รวมทั้งรายวิชาที่เก่ียวของกับแนวโนมการขยายตัวของ

ทองถ่ินไปสูความเปนเมือง เชน วิชาการพฒันาเมือง 

2. การเปลี่ยนแปลงดานประชากร ควรมีวิชาเก่ียวกับการ

บริหารจัดการผูสูงอาย ุ

3 นายวีระ ศรีวฒันตระกูล 

- ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารราชการ 

- อดีตผูวาราชการจังหวัด 

1. ควรมีรายวิชาทางดานการปกครองทองถ่ินที่มีเนื้อหา

เก่ียวกับหลักการกระจายอํานาจ เพื่อใหนักศึกษามี

แนวคิดเปนพืน้ฐานในการพฒันาเมือง 

2. ตองมีรายวิชาที่เก่ียวของกับพฤติกรรมศาสตร จิตวิทยา 

ศิลปะในการบริหารงาน 

3. ควรมีรายวิชาที่ปลูกฝงอุดมการณการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย บริบทสงัคมไทย และเขาใจหลักอํานาจ

อธิปไตยในการปกครอง 

4. หลักสูตรตองเนนการปฏิบัติใหมากข้ึน โดยมีการนาํโจทย 

หรือปญหาทองถ่ิน มาวิเคราะห สังเคราะห และให

นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาทองถ่ิน 

5. หลักสูตรควรจะเนนในเร่ืองของยุทธศาสตรในการปฏิรูป

ประเทศ ตามรัฐธรรมนูญใหม 

6. ควรมีวิชาที่เก่ียวกับ ปรัชญาเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง 
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ลําดับ คณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

4 ดร. ยิ่ง กีรติบูรณะ 

- ผูเชี่ยวชาญดานการปกครองทองถ่ิน 

- อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล 

- อดีตขาราชการ ระดบั 9 

1. หลักสูตรควรใหความสําคัญกับแนวคิดการกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรจะสอดแทรก

กระบวนการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการ

คิดเชิงระบบ 

3. เสนอใหมีการฝกปฏิบัติงานทีม่ีการบูรณาการระหวาง

ทฤษฎี และการปฏิบัต ิ

5 ดร.ทวีศักดิ์ สุรชาติธาํรงรัตน 

- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตร 

- อดีตประธานสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

- อดีตขาราชการกระทรวงแรงงาน 

1. ควรมีรายวิชาที่เปนการศึกษาในเชิง คิดวิเคราะห  

2. การพัฒนารายวิชาควรเนนเร่ืองเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด 

ใหมากยิ่งข้ึน 

3. รายวิชาตางๆ ควรมีความทนัสมัยและสอดคลองกับ

สถานการณโลกสมัยใหม เชน โลกาภิวัตน การ

ประกอบการสังคม เศรษฐกิจชมุชน 

6 คุณนันทพล วิชัยดิษฐ 

- ผูเชี่ยวชาญการบริหารภาคเอกชน 

- ผูบริหารบริษัทในเครือซีพี จังหวัดราชบุรี 

1. ควรมีรายวิชาเก่ียวกับ ความคิดสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม นวัตกรรมสังคม 

2. เห็นควรใหมีรายวิชา บริหารความขัดแยง 

3. เห็นควรใหเพิ่มเติมแนวคิดเร่ือง สรางเสริมสุขภาวะใน

องคกร 

4. เนนพฒันาบุคลิกภาพใหกับนกัศึกษาใหเปนคนกลาคิด 

กลาแสดงออก มีวิสัยทัศนที่จะนําไปสูการปฏิรูปใน

ทองถ่ิน 

5. ควรมีการทํา MOU กับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให

การฝกงานกับนักศึกษา เปนไปตามวัตถุประสงคที่

กําหนด 

7 นายนนท ศรีวฒันตระกูล 

- ศิษยเกาที่รับราชการในฐานะปลัดอําเภอ 

1. ควรมีรายวิชาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง กฎหมายที่

เก่ียวของกับการปกครองทองถ่ิน 

2. ควรมีรายวิชาที่เตรียมความพรอมในการสอบเขารับ

ราชการ ของ ก.พ. 

3. ควรมีกิจกรรมการฝกทักษะใหนักศึกษาที่สามารถจะ

ทํางานและประสานความรวมมอืกับคนตางๆในชุมชนได

เปนอยางดี รวมทัง้การมีวาทศิลปในการพูด แสดงความ

คิดเห็น และการนําเสนอขอมูลตางๆ ในทีส่าธารณะ 



171 

ลําดับ คณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

8 นายศุภศิษฎ์ิ เอกมวง 

- ศิษยเกาที่ปฏิบัตงิานในบริษทัเอกชน   

- หัวหนางานบคุคลและธุรการ บริษัท

น้ําตาลมิตรผล 

1. ควรมีรายวิชาที่เก่ียวของกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ 

กฎหมายแพงและพาณิชย ความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาพมา จีน 

2. ควรฝกทักษะความเปนผูนํา ความสามารถในการ

ประสานงาน และการจัดกิจกรรมสัมพันธ ความเปน

ผูประกอบการ ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกับสาระความรู 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 
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ตารางเปรียบเทียบระหวางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

และรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

1. ช่ือ สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 1. ช่ือ สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 1. ช่ือ สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2. ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 

ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (............)  

รป.บ. (.................................) 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (…………) 

B.P.A (.................................) 

2. ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 

ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (............)  

รป.บ. (.................................) 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (…………) 

B.P.A (.................................) 

2. ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 

ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (............)  

รป.บ. (.................................) 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (…………) 

B.P.A (.................................) 

3. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเน้ือหาสาระครอบคลุมท้ัง

ดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารประเทศ

เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ

สรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง 

เศรษฐ กิจ  สั งคม  วัฒ นธรรมและความสํ าคัญ ของการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ

ใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ท้ัง

ในระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน รวมท้ังเนนแนวคิดและ

กระบวนการตางๆในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพ่ือใหบัณฑิตท่ี

3. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเน้ือหาสาระครอบคลุมท้ัง

ดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารประเทศ

เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ

สรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง 

เศรษฐ กิจ  สั งคม  วัฒ นธรรมและความสํ าคัญ ของการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ

ใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ท้ัง

ในระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน รวมท้ังเนนแนวคิดและ

กระบวนการตางๆในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพ่ือใหบัณฑิตท่ี

3. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเน้ือหาสาระครอบคลุมท้ัง

ดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารประเทศ

เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ

สรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง 

เศรษฐ กิจ  สั งคม  วัฒ นธรรมและความสํ าคัญ ของการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ

ใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ท้ัง

ในระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน รวมท้ังเนนแนวคิดและ

กระบวนการตางๆในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพ่ือใหบัณฑิตท่ี
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สําเร็จการศึกษาไดมีความรู ปญญาและทักษะในการประกอบ

วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและ

ใหบริการของรัฐในดานตางๆ อยางมีประสิท ธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล และ เปนธรรม 

สําเร็จการศึกษาไดมีความรู ปญญาและทักษะในการประกอบ

วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและ

ใหบริการของรัฐในดานตางๆ อยางมีประสิท ธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล และ เปนธรรม 

สําเร็จการศึกษาไดมีความรู ปญญาและทักษะในการประกอบ

วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและ

ใหบริการของรัฐในดานตางๆ อยางมีประสิท ธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล และ เปนธรรม 

4. คุณลักษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงค  

4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทาง

คานิยม รวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัตตินตาม

ศีลธรรม 

4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ

วิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีมีความซับซอนได

อยางเหมาะสม 

4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟง

ความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยาง

สรางสรรค 

4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึง  มีความรู

ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการ

แกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง 

4. คุณลักษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงค  

4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทาง

คานิยม รวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัตตินตาม

ศีลธรรม 

4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ

วิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีมีความซับซอนได

อยางเหมาะสม 

4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟง

ความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยาง

สรางสรรค 

4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึง มีความรู

ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการ

แกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง 

4. คุณลักษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงค  

4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทาง

คานิยม รวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัตตินตาม

ศีลธรรม 

4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ

วิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีมีความซับซอนได

อยางเหมาะสม 

4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟง

ความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยาง

สรางสรรค 

4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึง มีความรู

ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการ

แกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง 
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

5. มาตรฐานผลการเรยีนรู   

     จากคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรท่ีกลาวมาแลว การจัดหลักสตูรการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจดัใหสอดคลองกันกับ

เน้ือหาสาระการเรียนรูเพ่ือใหไดมาตรฐานผลการเรยีนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

อยางนอย 5 ดาน ดังน้ี  

5.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม (Ethics 

and Moral) 

     (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

     (2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และ

จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง

คานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 

5.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

     (1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

     (2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรม

เนียมปฏิบัต ิกฎระเบียบและขอบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม

สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

     (3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการ

แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล  

2.  การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน  

ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร  

     จากคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรท่ีกลาวมาแลว การจัดหลักสตูรการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจดัใหสอดคลองกันกับ

เน้ือหาสาระการเรียนรูเพ่ือใหไดมาตรฐานผลการเรยีนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 

อยางนอย 5 ดาน ดังน้ี 

2.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม (Ethics 

and Moral) 

     (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

     (2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และ

จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง

คานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 

2.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

      (1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

      (2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรม

เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล  

2.  การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน  

ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร  

     จากคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรท่ีกลาวมาแลว การจัดหลักสตูรการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจดัใหสอดคลองกันกับ

เน้ือหาสาระการเรียนรูเพ่ือใหไดมาตรฐานผลการเรยีนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 

อยางนอย 5 ดาน ดังน้ี 

2.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม (Ethics 

and Moral) 

     (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

     (2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และ

จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง

คานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 

2.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

      (1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

      (2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรม

เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ศาสตร 

5.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills) 

     (1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสนศาสตร    จาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

     (2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ

ปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง

สรางสรรค 

5.4 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

     (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง

ภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดีของกลุม 

     (2) สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟง

ความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความเห็น     ท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 

     (3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุม 

5.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

      (3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการ

แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 

2.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills) 

     (1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสนศาสตร    จาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

     (2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ

ปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง

สรางสรรค 

2.4 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

     (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง

ภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดีของกลุม 

     (2) สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟง

ความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความเห็น    ท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 

     (3) มีความคดิริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง

สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

      (3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการ

แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 

2.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills) 

     (1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสนศาสตร    จาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

     (2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ

ปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง

สรางสรรค 

2.4 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

     (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง

ภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดีของกลุม 

     (2) สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟง

ความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความเห็น    ท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 

     (3) มีความคดิริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

Analysis, Communication and Information Technology 

Skills) 

     (1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล

ตางๆ 

     (2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

     (3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุม 

2.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology 

Skills) 

     (1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล

ตางๆ 

     (2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

     (3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  

ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร  

    โดยมีเน้ือหาเหมือนขอความขางตน 

เหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุม 

2.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology 

Skills) 

     (1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล

ตางๆ 

     (2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

     (3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  

ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร  

    โดยมีเน้ือหาเหมือนขอความขางตน 

7  .โครงสรางหลักสตูร   

7.1 ระดับปรญิญาตร ี

     โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูร จํานวนไมนอยกวา 133 

หนวยกิต 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูร จํานวนไมนอยกวา 127 

หนวยกิต 
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมสีดัสวนจํานวนหนวยกิต   ใน

แตละหมวดและหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน ดังน้ี            

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

แบงเปน 3 หมวดวิชา 

7.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 

30 หนวยกิต 

7.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จาํนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 

หนวยกิต 

     ประกอบดวย กลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน หรือกลุม

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ท่ีมุงใหผูเรยีนมีความรูความ

เขาใจและสามารถปฏิบัติงานในดานรัฐประศาสนศาสตรได การ

จัดการหลักสตูรในหมวดวิชาเฉพาะกําหนดไว ดังน้ี 

   กลุมวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาท่ี

จําเปนตองเรยีนเพ่ือเปนพ้ืนความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชา

เฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ 

     กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาท่ีมีเน้ือหา

สาระครอบคลุมองคความรูข้ันต่ําของสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ซึ่งอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเดี่ยว ว  ิชาเอกคูหรือ

วิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไม

นอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโท ตองมีจํานวนหนวยกิตไม

โครงสรางหลักสูตร 

        โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ .ศ . 2558 ดังน้ี 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

- หมวดการศึกษาท่ัวไป จาํนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 97  หนวยกิต 

-  หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

        โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ .ศ .  2558 ดังน้ี 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

- หมวดการศึกษาท่ัวไป จาํนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต 
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

นอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีจดัหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตอง

เพ่ิมจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

7.1.3 หมวดวิชาเลือกเสร ีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

8. เน้ือหาสาระสําคญัของสาขาวิชา  

    การกําหนดเน้ือหาสาระสําคญัของหมวดวิชาชีพเฉพาะ 

พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับมาตรฐานระหวาง

ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร การ

ระดมความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร การ

ระดมความเห็นจากผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร อาจารยประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรท่ัว

ประเทศท้ังในระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา ตลอดจน

ระดมความคดิเห็นจากผูใชบัณฑติทางรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งได

สะทอนองคความรูท่ีแสดงถึงอัตลกัษณของหลักสตูรรัฐ

ประศาสนศาสตร ไดท้ังสิ้น 5 องคความรูไดแก  (1) กลุมองค

ความรูดานองคการและการจดัการ (2) กลุมองคความรูดาน

นโยบายสาธารณะ (3) กลุมองคความรูดานการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย (4) กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร และ (5) กลุมองคความรูดานการคลังและ

งบประมาณ  

     ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) ไดนําขอบเขตและสาระสําคัญของกลุมองคความรู

ตางๆ มากําหนดเปนคําอธิบายรายวิชา ดังตอไปน้ี 

 

2.1 กลุมวิชาแกน  

2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ 

2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ  

2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบาย 

2.2.3 กลุมองคความรูดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย  

2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคดิและทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร  

2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลงัและงบประมาณ   

 

     ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ไดนําขอบเขตและสาระสําคัญของกลุมองคความรู

ตางๆ มากําหนดเปนคําอธิบายรายวิชา ดังตอไปน้ี 

 

2.1 กลุมวิชาแกน  

2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ 

2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ  

2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบาย 

2.2.3 กลุมองคความรูดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย  

2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคดิและทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร  

2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลงัและงบประมาณ   
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

9. กลยุทธการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู  

   เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสน

ศาสตรท่ีผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามท่ี

กําหนดในมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกําหนดกลยุทธ

การสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังน้ี 

9.1 กลยุทธการสอน 

   9.1.1 กลยุทธการสอนระดับหลกัสูตร  

   9.1.2 กลยุทธการสอนระดับรายวิชา  

9.2 กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรู 

 

 

กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

   เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสน

ศาสตรท่ีผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามท่ี

กําหนดในมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกําหนดกลยุทธ

การสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กลยุทธการสอน 

1.1 กลยุทธการสอนระดับหลักสตูร 

1.2 กลยุทธการสอนระดับรายวิชา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  

ท้ังน้ีเกณฑการวัดและการประเมินผล เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครปฐมวาดวยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2557 

กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

   เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสน

ศาสตรท่ีผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามท่ี

กําหนดในมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกําหนดกลยุทธ

การสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กลยุทธการสอน 

1.1 กลยุทธการสอนระดับหลักสตูร 

1.2 กลยุทธการสอนระดับรายวิชา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  

ท้ังน้ีเกณฑการวัดและการประเมินผล เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครปฐมวาดวยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2557 

10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  

     สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดระบบและกลไกในการทวน

สอบเพ่ือยืนยันวานิสิต นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มี

ผลการเรยีนรูท้ัง 5 ดาน ตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

    10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนิสิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะท่ีนักศึกษา

กําลังศึกษาอยู 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนักศึกษา 

        1) มีการประเมินผลการเรียนการสอนท้ัง

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไม

สําเรจ็การศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา

เปนสวนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
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ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

นักศึกษา กําลังศึกษาอยู 

 การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนิสิต นักศึกษา 

ประเมินผลการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ 

และการประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน  

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพ่ือดําเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 

    10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนิสติ 

นักศึกษา สําเรจ็การศึกษา 

 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู

ของนิสิต นักศึกษา หลังสําเร็จ การศึกษา ควรเนนการทําวิจัย

เชิงสัมฤทธ์ิการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเน่ือง 

และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ

หลักสตูรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคณุภาพของ

หลักสตูรและหนวยงาน 

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวน

สอบไดตามความเหมาะสม การทวนสอบอาจจะทําไดดวย

วิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสมัภาษณ เพ่ือ

พิสูจนวาการจดัการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค สถาบันตอง

ดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวา มาตรฐานผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังเปน

ท่ีเขาใจตรงกันท้ังสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการ

ภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ

       2) มีคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิพิจารณาความ

เหมาะสมของขอสอบ และการประเมินผลใหเปนไปตาม

แผนการสอน 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสตูร 

         มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู และ

รายงานผล 

 2.1.3 วิธีการทวนสอบ 

         ใชวิธีการทวนสอบตางๆ ไดแก การสังเกต การ

ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ เปนตน 

 2.1.4 กลยุทธการทวนสอบ 

         ใชกลยุทธทวนสอบตางๆ ไดแก การตรวจสอบ

การใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนตน 

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษา

สําเรจ็การศึกษา 

 2.2.1 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา ไดแก การสังเกต การ

สํารวจหรือการทาวิจัยเชิงสัมฤทธ์ิเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต การตรวจสอบ การสมัภาษณ เปนตน 

 2.2.2 กลยุทธการทวนสอบ โดยการประเมินหลักสตูร

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และ

นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอก

จะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียน

การสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสม

ของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู มีการประเมิน

ขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรยีนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษา

สําเรจ็การศึกษา 

การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

ท่ีทําอยางตอเน่ืองและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสตูร รวมท้ังการ

ประเมินคุณภาพของหลักสตูร โดยอาจจะดําเนินการ ดังน้ี 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สอนจนบรรลผุลสําเร็จ 

 กลยุทธการทวนสอบท่ีใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ และงานท่ี

ไดรับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย นิสิต/

นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก 

การรายงานเก่ียวกับทักษะของผูใชบัณฑิต 

 การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดย

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีความรวมมือทางการศึกษา ท้ังน้ี 

สถาบันจะตองรับผดิชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือใหมั่นใจ

วาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสม่าํเสมอ 

โดยคณาจารย นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑติ และผู

ประเมินภายนอก การรายงานเก่ียวกับทักษะของผูใชบัณฑิต 

เปนตน 

 2.2.3 นําผลการสํารวจหรือการวิจยัเก่ียวกับ

ผลสัมฤทธ์ิการประกอบอาชีพของบัณฑิตมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร 

 2.2.4 มีการประเมินคุณภาพของหลักสตูรและ

หนวยงาน 
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ภาคผนวก ฌ 

การออกแบบหลักสูตรตามตามแนวคิด Outcome-based education (OBE) 
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รายงานการออกแบบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ตามแนวคิด Outcome-based education (OBE) 

 

ขอกําหนดของหลักสูตรตองแสดงให เห็นถึงผลการเรียนรู ท่ีคาดวาจะไดรับ จากหลักสูตรใน

ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ความรูและความเขาใจท่ีผูเรียนจะไดเม่ือจบการศึกษา ทักษะหลัก ทักษะ 

ทางปญญา ทักษะเฉพาะทาง และกําหนดกระบวนการเรียนการสอนท่ีทําใหบรรลุผลการเรียนรู รวมท้ัง

วิธีการ ประเมินผลท่ีแสดงใหเห็นการบรรลุผลชัดเจน (Program Specification, Program Structure and 

Content, Teaching and Learning Approach) 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเรียนรูระดับหลักสูตรและความสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy 
 

PLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 

1 มีความรู ความสามารถ และทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร   U/R 

2 สามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชใน

วิชาชีพได  
  A 

3 สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และสรางสรรคนวัตกรรม

ทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
  A 

4 วางแผนแกปญหาและปฏบัิติงานดานรัฐประศาสนศาสตรได

อยางมีประสิทธิภาพ 
  A 

5 ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มภีาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบ 
  U 

6 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  U 

 

Bloom’s Taxonomy:   

U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating  
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

PLOs Outcome Statement มคอ.1 
วิสัยทัศน 

/พันธกิจ 
อาจารย 

สถานประกอบ

กิจการ 
ผูเรียน ศิษยเกา 

1 มีความรู ความสามารถ และทักษะดาน 

รัฐประศาสนศาสตร 
F P F F F F 

2 สามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตร

ไปประยุกตใชในวิชาชีพได  
F P F F F F 

3 สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และ

สรางสรรคนวัตกรรมทางดานรัฐประศาสน

ศาสตร 

F P M F M M 

4 วางแผนแกปญหาและปฏบัิติงานดาน 

รัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
F M F F F F 

5 ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีธรรมาภิบาล มีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะ

ผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และความรบัผิดชอบ 

F F F F F F 

6 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา  

การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
F F F F F F 

 

F = Fully fulfilled M = Moderately fulfilled P = Partially fulfilled  
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ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน มคอ 1 

สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 
 

PLOs 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การส่ือการ 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1  2  1  2  3  1  2  1  2  3  1  2  3  

PLO1   X           

PLO2    X  X        

PLO3    X X X X       

PLO4    X  X        

PLO5 X X      X X X    

PLO6           X X X 

 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางรายวิชากับผลการเรียนรูระดับหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

กลุมวิชาแกน 

9011101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร   E U U U 

9011102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร U   U U U 

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ  A  U U U 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  A  U U A 

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสน

ศาสตร 
U A  A U E 

9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสาํหรับ 

นักรัฐประศาสนศาสตร   
 A  A A E 

9011107 การปกครองทองถ่ินไทย U A  U U U 

9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร   A  U U U 

9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน U A  A U A 

9012110 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ   E A U E 

9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร                U U E A A E 

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 

9011201 ทฤษฎีองคการ   E U A  

9012202 พฤติกรรมองคการ   E A A  

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน   E U A A 

9013204 เทคนิคการบริหาร U   A U A 

9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ  A  A U U 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

9012401 การสรรหาและการคัดเลือก U A  U U U 

9013402 แรงงานสัมพันธ  A  U U  

9011501 ระบบบริหารราชการไทย  A  A U  

9012502 การบริหารการพัฒนา U  E U U  

9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ  A  A U  

9012504 เศรษฐศาสตรสําหรับรฐัประศาสนศาสตร   A  A U  

9013505 สถิตสิําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร   E U U A 

9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสราง

นวัตกรรมภาครัฐ 
  E A U A 

กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 

9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ   E A U A 

9013206 การจัดการความรูและองคการแหงการเรยีนรู  A  A U U 

9014207 ภาวะผูนํา U   U A U 

9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ U   A U U 

9012303 การวิเคราะหและประเมินนโยบาย  A  A U A 

9013304 การประเมินผลโครงการสาธารณะ   E A U A 

9013403 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย U A  U U U 

9014404 คาตอบแทนและสวัสดกิาร   E A U A 

9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ  A  U U A 

9013406 การประเมินผลการปฏบัิติงาน   E A U A 

90 21 407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย U   U U U 

9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย   E A U A 

9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 
 A  U U U 

9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร  1  A  U U U 

9013508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร  2   E A A E 

9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ U   U U A 

9013510 รฐัประศาสนศาสตรกับประชาคมอาเซียน U   U U U 

9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง U   U U A 

9013602 ระบบงบประมาณ                                                                                        A  A U U 

9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบ้ืองตน  A  U U U 

9013604 การบริหารความเสีย่ง   E A U U 

9014605 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน 

การคลังของรัฐ 
  E A U U 

3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค U   U U U 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค U   A U A 

901380 1 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ  A  A U U 

901380 2 การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง  A  A U U 

9013803 การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
  E A U U 

9011901 การจัดองคกรสวนทองถ่ินไทย U   U U U 

9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถ่ิน U A  A U U 

9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถ่ิน  A  U U U 

9012904 การบริหารงานพัสดุสวนทองถ่ิน    A U U 

9013905 การบริหารจัดการเมือง   E A A E 

2562501 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  A  A A U 

2561301 กฎหมายอาญา 1 U   U U U 

2562301 กฎหมายอาญา 2 U   U U U 

2563402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  A  A U U 

2564402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  A  A U U 

2564403 กฎหมายลักษณะพยาน   E A U U 

9013001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย U   U U U 

9013002 กฎหมายแพงและพาณชิย U   U U U 

9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสน

ศาสตร 
U   U U U 

9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร  A E A A E 

9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา U A  U U A 

9014712 สหกิจศึกษา   U A E E A E 
 

Bloom’s Taxonomy:   

U = Remembering/Understanding  A = Applying/Analyzing   E = Evaluating/Crea 
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ภาคผนวก ญ 
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 
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