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การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ไดปรับโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ไดรับความรวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา
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ความตองการของผูใชบัณฑิต

อาจารย ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25491471103337
ชื่อหลักสูตร (ไทย)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 127 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
1

5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
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 คณะกรรมการประจํ าคณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วั น ที่
7 ตุลาคม 2563
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2564 วั น ที่
12 มีนาคม 2564
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564
6.6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2564 วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2564
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ปลัดอําเภอ นักทรัพยากรมนุษย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตํารวจ ทหาร
8.2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บุคคล เจาหนาที่ฝกอบรม เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ ในภาครัฐ
และภาคเอกชน
8.3 ขาราชการ และพนักงานสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนง
ดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1 นางสาวรุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
3-7305-XXXXX-XX-1

2 นางกรรณิการ สุวรรณศรี
3-7304-XXXXX-XX-7

3 นางสาวธิดารัตน สืบญาติ
3-1101-XXXXX-XX-0

4 นายบรรพต กิติสุนทร
1-3098-XXXXX-XX-1

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.บ. (อักษรศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหาร
โครงการ) เกียรตินิยม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (การบริหารการเงินการคลัง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552
2542
2543
2531
2558
2549

2547
2558
2550
2555
2548

2557
2555

ลํา
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนง
ดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
5 นายสมยศ สืบจากดี
3-1014-XXXXX-XX-6

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การสอนมัธยมศึกษา) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2548
2546
2545

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันทําใหรัฐบาลมุงเนนการสงเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิ จ กระแสใหม อาทิ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เศรษฐกิ จ ฐานชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ เชิ งสร างสรรค แ ละ
วั ฒ นธรรม และการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ตั้ ง ใหม (Start Up) และวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม การสร า งสั ง คม
ผูป ระกอบการ เพื่ อต อยอดฐานการผลิ ตและบริการ รวมถึงผลกระทบจากป ญ หาที่เกิดจากโรคระบาด
ภัยพิบัติ และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มีทิศทางการพัฒนาโดยมุงเนนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใหกับประชาชน และนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูประเทศที่มีรายไดสูง
การกระจายการพัฒนาอยางเทาเทียมและมีระบบนิเวศที่ดี นอกจากนี้ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ที่จัดทําโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มี ข อ สรุ ป จากการระดมความคิ ด เห็ น จากทั่ ว ประเทศ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบ
การบริหารงานภาครัฐใหเปนระบบดิจิทัล การปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย ปรับโครงสรางการบริหารงาน
ภาครัฐ ให มีความยืดหยุ น พั ฒ นากํ าลั งคนภาครัฐที่ มีส มรรถนะสูง ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทุ กคน
สามารถเขาถึงดิจิทัล การพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาทักษะที่เอื้อตอการสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาปรับบทบาทใหสามารถพัฒนาทุนมนุษยในทุกชวงวัยสรางโอกาสให
คนยากจนสามารถเขาศึกษาไดมากวาการศึกษาภาคบังคับ เนนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยาง
ยั่งยืน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองคความรู การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สงเสริมศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและเมือง ประกอบกับแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ไดกําหนดและมีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับ บทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทํา
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หนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ไดกําหนดใหการ
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวา กําลังคนที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกพลเมือง
ดี ที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบ
ศี ล ธรรม จรรยาอั น ดี ง าม เพื่ อ นํ า พาประเทศสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และทั ด เที ย มมาตรฐานสากล
จากสถานการณที่ไดกลาวไปในขางตนสงผลใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ดั ง กล า ว เพื่ อ ให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพและสอดคล อ งกั บ
ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยไดเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องจนสงผลกระทบโครงสรางทางสังคม
ในภาพรวมเปนอยางมาก เนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม
มุงหารายได เพื่อสนองความตองการของตน เกิดการแกงแยง แขงขัน เอารัดเอาเปรียบสะทอนใหเกิดความ
เสื่ อมถอยของวัฒ นธรรมที่ ดี งามในสั งคมไทย จนกอใหเกิ ดความขัดแยงในสั งคม ดังนั้ น การผลิตบัณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรนอกจากใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานแลว จะตองมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยม และวัฒ นธรรมที่ดีงาม ในการจัดการเรียน การสอน จึงสอดแทรกประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา อีกทั้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ไดกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูโดยใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร การจัดทําหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางนอย 5 ดาน
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรั บ ผิดชอบ และด านทั กษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี เพื่อให
หลักสูตรเกิดมาตรฐาน สงผลใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคม
12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒ นาหลักสูต รและความเกี่ยวของกับพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศขางตน การพัฒนาหลักสูตร
จึงใหความสําคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐควบคูกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
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มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา โดยมีการเรียนรูแบบสหวิทยาการ
เพื่อนําองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชแกปญหาและพัฒนาทองถิ่นในมิติตาง ๆ ไดแบบ
องครวม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท องถิ่ น ซึ่งการผลิตบั ณ ฑิ ตที่ มีความรูความสามารถสู งในการบริ ห ารงาน จะสามารถนํ าความรูไปใช ใน
การพั ฒ นาทองถิ่น จึงเป นพั น ธกิจสําคัญ อยางหนึ่ งของมหาวิทยาลั ยในการเสริมสรางความเขมแข็ งของ
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ให มี ค วามพร อ มในการรองรับ การกระจายอํ านาจและการถ ายโอนภารกิ จ ต าง ๆ จาก
สวนกลาง ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566
ที่ยั งมุ งผลิ ตบั ณ ฑิ ตนักปฏิ บั ติรองรับ การพัฒ นาประเทศและเปน พลังปญ ญาของทองถิ่น โดยหลักสูต รฯ
ไดออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พรอมปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนไดในทันที
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เชน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตร คณะวิ ทยาการจั ดการ คณะพยาบาลศาสตร และสถาบั นภาษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม
13.1.2 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละ
รายวิชาโดยดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอนในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
บรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ งผลิ ตบั ณ ฑิ ตทางรั ฐประศาสนศาสตรที่ มีความรูและคุณ ธรรม สามารถบู รณาการองคความรู
สูการพัฒนาทองถิ่น
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอแผนอัตรากําลังของหนวยงาน
ภาครัฐ และรองรับแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นที่จะเติบโตสูความเปนเมือง รวมทั้งตอบสนอง
ความตองการบุคลากรดานการบริหารของภาคเอกชน
1.3 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรูแบบสหวิทยาการ มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
1.3.2 มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย พรอมที่จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา และสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใชกับการบริหารงาน
1.3.3 มีมาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ สํารวจ ติดตามความพึงพอใจของผูใช
ความตองการของตลาดแรงงาน
บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประสงคของตลาดแรงงาน
สังคม และการเมืองของประเทศ
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน
การสอนที่ทันสมัย ครบถวน
สอดคลองกับจํานวนผูเรียน

เสนอขออนุมัติงบประมาณจากทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ
การเรียนการสอน ใหอาจารยผสู อน
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงคของผูใชบณ
ั ฑิต
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
(ครบรอบการใชหลักสูตร 5 ป)
1. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสื่อและ
อุปกรณจัดการเรียนการสอน
2. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อและ
อุปกรณจัดการเรียนการสอน

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. จัดหาหนังสือ เอกสารตํารา สําหรับ
การเรียน การสอนที่ทันสมัย
ครบถวนสอดคลองกับจํานวน
ผูเรียน
4. พัฒนาอาจารย

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
เสนอแผนการจัดซื้อหนังสือเอกสาร
รายงานการสํารวจ และตรวจสอบ
ตําราที่ทนั สมัย ใหหองสมุดดําเนินการ เอกสาร ตําราทางรัฐประศาสนศาสตร
จัดซื้อ
ในหองสมุด
จัดทําแผนพัฒนาอาจารยดา นการ
จัดการเรียนการสอนและเพิ่มพูน
ทักษะ ประสบการณในสาขาที่
เกี่ยวของ โดยการสงไปศึกษาตอ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานใน
หนวยงานตาง ๆ
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รายงานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
ทั้ งนี้ การจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว าด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 8 สัปดาห และ
จํานวนหนวยกิตไมเกิน 9 หนวยกิต ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เมษายน – พฤษภาคม
ทั้งนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึง่ เปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูในระดับ ที่แตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาทั้งดานวิชาการ และ
ชี วิ ต ส ว นตั ว รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งพื้ น ฐานความรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการเรี ย น
ระดับอุดมศึกษา
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2.4.2 จั ด ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม ทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า จั ด ประชุ ม
ผูปกครอง จัดระบบที่ปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา
2.4.3 จัดใหมีการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีการปรับตัวและพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คาดวาจะรับเขาศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2564
2565
2566
200
200
200
200
200
200
200
400
600
-

2567
200
200
200
200
800
200

2568
200
200
200
200
800
200

2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เท า กั บ 19,200 บาท/คน/ป ดั งนั้ น สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 200 คน ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
หมวดเงิน
1. คาบํารุงการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2564
3,840,000
160,000
4,000,000

ปงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
7,680,000 11,520,000 15,360,000 15,360,000
320,000
480,000
640,000
640,000
8,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน

2564

2565

ปงบประมาณ
2566

1,886,136
500,000

1,942,720
500,000

2,001,001
500,000
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2567

2568

2,061,640
500,000

2,061,640
500,000

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
หมวดเงิน

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับ ปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช และ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
2.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา

91
33
39
12
7
6

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
English for Intercultural Communication
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
English for International Communication
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
English for Effective Communication
1500204 การสื่อสารอยางผูนํา
Leadership Communication

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิ ช าเสริ ม (ไม นั บ หน ว ยกิ ต ) ให นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นเพื่ อ เสริ ม ความรู ด า นภาษาอั งกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1
3(3-0-6)
English for Social Communication 1
1500002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2
3(3-0-6)
English for Social Communication 2
รหัสวิชา
2000201
2000202

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy
สีสันแหงชีวิต
Life Style
12
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หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000203

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
Management in 21st Century

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2500201

1.3 กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม
NPRU Spirit

3

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000201

1.4 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Digital Technology and Innovation

1.5 เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ได ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมภาษาและการสื่อสาร กลุม
วิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร หรือกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โดยไมซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว รายวิชาดังตอไปนี้
รายวิชาเลือก
1.5.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Usage for Communication
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
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
1500207
1500208
1500209
1500210
1500211
1500212
1500213
1500214
1500215
1500216
1500217

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ
Oral Presentation in English
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
English for Test Preparation
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
Basic Indonesian
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese

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

1.5.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
2000101
2000204
2000205

ชื่อวิชา
พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
Dynamic of Thai and Global Societies
วัยใส ใจสะอาด
Good Heart Youngster
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000206
2000207
2000208
2000209
2000210

ชื่อวิชา
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Living
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
เศรษฐกิจสรางสรรค
Creative Economy
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life
ทองถิ่นศึกษากับภูมิปญญาไทยในการพัฒนาทองถิ่น
Local Study and Thai Wisdom in Local Development

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

1.5.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
2500101
2500202
2500203
2500204
2500205

ชื่อวิชา
ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation
ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ
Human and Mental Development
ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต
Science and Art of Living
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life

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

1.5.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
4000101
4000102
4000103

ชื่อวิชา
การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
Well-being Promotion and Care
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
การคิดเชิงเหตุผล
Logical Thinking
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000202
4000203
4000204
4000205
4000206
4000207
4000208
4000209
4000210

รหัสวิชา
9011101
9011102
9011104
9011105
9011106

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางสรรคนวัตกรรม
3(3-0-6)
Innovation Creativity
ฟต ฟอร เฟรม
3(3-0-6)
Fit for Firm
มนุษยกับการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Human and Reasoning
ความรอบรูทางดานสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Literacy
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Science and Technology for Environment
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
พื้นฐานงานชางในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Foundation of Handicraft in Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
33 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Public Administration
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Political Science
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Human Resource Management for Public Administration
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Good Governance, Moral and Ethics for Public Administrator
16

รหัสวิชา
9011107
9012103
9012110
9013108
9014109
9014111

รหัสวิชา
9011201
9012202
9012203
9013204

รหัสวิชา
9013301

ชื่อวิชา
การปกครองทองถิ่นไทย
Thai Local Government
การบริหารการคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budget Administration
ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
Digital for Government Administration
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
English for Public Administration
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
Fundamentals of Public Administration Research Methodology
สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร
Seminar on Public Administration

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
39 หนวยกิต
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 12 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
Organizational Theory
พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน
3(2-2-5)
Archive Systems and Office Management
เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Techniques
2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ 3 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Project Analysis and Management
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รหัสวิชา
9012401
9013402

รหัสวิชา
9011501
9012502
9013504
9013505
9014503

รหัสวิชา
9013601

รหัสวิชา
9012208
9012209
9012210

2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรรหาและการคัดเลือก
3(3-0-6)
Recruitment and Selection
แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labor Relations
2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 15 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Economics for Public Administration
สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Public Administration Research
การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ 3 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Entrepreneurship and Public Innovation Creation
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
12
2.3.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
ชื่อวิชา
วัฒนธรรมองคการและการจัดการภาครัฐ
Organization Culture and Public Management
การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองคการ
Diversity and Organizational Culture Management
องคการสมัยใหม
New Organization
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หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
9013205
9013206
9014207

รหัสวิชา
9012302
9013303
9013304
9013305
9013306
9013307
9013308
9013309

รหัสวิชา
9012407
9013403

ชื่อวิชา
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
Management Innovation
การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
Knowledge Management and Learning Organization
ภาวะผูนํา
Leadership
2.3.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
ชื่อวิชา
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
Public Policy Process
การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย
Policy Analysis and Evaluation
การประเมินผลโครงการสาธารณะ
Public Project Evaluation
กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ
National Policy Planning Process
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย
Public Policy in Thailand
กลุมผลประโยชนกบั นโยบายสาธารณะ
Interest Groups and Public Policy
นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
Disaster Management and Emergency Policies
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ
Theories and Approaches of Foreign Policy
2.3.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ชื่อวิชา
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
Human Resource Planning
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
Human Resource Development for Public Administration
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
9013405
9013406
9013408
9013409
9013410
9014404

รหัสวิชา
9011506
9013507
9013509
9013510
9013511
9013512
9013513
9014508

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ
3(3-0-6)
Job Analysis and Career Planning
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Appraisal
การประเมินทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Evaluation
การบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อความเปนเลิศ
3(3-0-6)
Human Resource Management for Excellence
การสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูง
3(3-0-6)
Recruiting and Human Talent administration
คาตอบแทนและสวัสดิการ
3(3-0-6)
Compensation and Welfare
2.3.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3(3-0-6)
Public Administration and change current world of society
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1
3(2-2-5)
Practice in Public Administration Careers 1
ความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
3(3-0-6)
Civil Officer and Government Officer
รัฐประศาสนศาสตรและประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Public Administration and Democracy
รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือขาย
3(3-0-6)
Intergovernmental Relations and Network Governance
การจัดการภาครัฐสมัยใหม
3(3-0-6)
New Public Management
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
3(2-2-5)
Practice in Public Administration Careers 2
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2.3.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
รหัสวิชา
9012603
9012608
9012609
9013602
9013604
9013606
9013607
9014605

รหัสวิชา
9013801
9013802
9013803
9013804
9012805

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบื้องตน
Introduction to Monetary and Fiscal Economics
เศรษฐศาสตรจุลภาคกับการบริหารงานภาครัฐ
Microeconomics in Public Management
เศรษฐศาสตรมหภาคกับการบริหารงานภาครัฐ
Macroeconomics in Public Management
ระบบงบประมาณ
Budgeting System
การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
การบริหารการลงทุนสาธารณะ
Public Investment Administration
เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
International Economy and Politics
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของรัฐ
Public Economic, Monetary and Fiscal Policy Administration
2.3.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
ชื่อวิชา
การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ
Organizational Competition and Dynamics Analysis
การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง
Negotiation and Conflict Management
การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและภาคเอกชน
Modern Management for Public and Private Organizations
การตลาดสําหรับการบริหารงานภาครัฐ
Marketing for Public Administration
ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
Public and Private Sector Relations
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

2.3.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น
รหัสวิชา
9011901
9011902
9012903
9012904
9013905
9013906
9013907
9013908
9013909
9013910
9013911
9013912
9013913
9013914
9013915

ชื่อวิชา
การจัดองคกรสวนทองถิ่น
Local Organization Management
หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น
Principle and Process of Local Planning
การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
Local Monetary and Fiscal Administration
การบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น
Local Supply Management
การบริหารจัดการเมือง
Urban Governance
การปกครองภูมิภาคและทองถิ่น
Regional and Local Government
การจัดการปกครองทองถิ่นสมัยใหม
Modern Local Governance
เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการทองถิ่น
Measurement and Improvement of Local Services
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทองถิ่น
Socio-Economics and Local politic
หุนสวนความรวมมือในการบริหารจัดการเมือง
Partnership in Urban Governance
นวัตกรรมในการบริหารจัดการเมือง
Innovation in Urban governance
การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Urban Planning for Local Development
การบริหารการศึกษาทองถิ่น
Local Education Administration
การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิ่น
Local Infrastructure Management
การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น
Local Public Health Administration
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
9013916
9013917
9013918

รหัสวิชา
2561301
2562202
2562301
2563402
2563501
2564402
2564403
9013001
9013002
9013003

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Natural Resources and Environment Management
การบริหารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Tourism Development Administration
การบริหารและการปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Administration and Government
2.3.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law: General
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
Tort, Management of Affairs without Mandate, and Undue Enrichment Law
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law: offense
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 1
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law and Administrative Procedure Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(2-2-5)
Criminal Procedure Law 2
กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Law of Evidence
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Fundamentals of Law
กฎหมายแพงและพาณิชย
3(3-0-6)
Civil and Commercial Law
รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Public Administration and Public Law
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รหัสวิชา
9014701
9014702

รหัสวิชา
9014711
9014712

2.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ใหเลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนี้
2.4.1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Pre-practicum in Public Administration
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Professional Internship in Public Administration
2.4.2 กลุมสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

7

หนวยกิต

น(ชั่วโมง)
2(90)
5(450)

น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิ ช าที่ เคยเรี ย นมาแล ว และต อ งไม เป น รายวิ ช าที่ กํ าหนดให เรีย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา

ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมมนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะดาน
เลขตัวที่ 5
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาแกน
2
หมายถึง กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
3
หมายถึง กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
4
หมายถึง กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
5
หมายถึง กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
6
หมายถึง กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
7
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
8
หมายถึง กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
9
หมายถึง กลุมองคความรูดานปกครองทองถิ่น
0
หมายถึง กลุมองคความรูดานบริหารงานยุติธรรม
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
รหัสวิชา
1500001
1500204
2500201
9011101
9011102
9011106

รหัสวิชา
1500002
2000201
9011104
9011105
9011107
9011501

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1
3(3-0-6)
การสื่อสารอยางผูนํา
3(3-0-6)
จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม
3(3-0-6)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
3(3-0-6)
สําหรับรัฐประศาสนศาสตร
รวม
15
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2
3(3-0-6)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)
การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
รวม
15
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หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป (1)
ศึกษาทั่วไป (2)
เฉพาะ (แกน) (1)
เฉพาะ (แกน) (2)
เฉพาะ (แกน) (3)
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป (3)
เฉพาะ (แกน) (4)
เฉพาะ (แกน) (5)
เฉพาะ (แกน) (6)
เฉพาะ (บังคับ) (1)
หนวยกิต

รหัสวิชา
1500201
2000202
9012103
9011201
9012203
9012401

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
สีสันแหงชีวิต
3(3-0-6)
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน
3(2-2-5)
การสรรหาและการคัดเลือก
3(3-0-6)
รวม
18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (4)
ศึกษาทั่วไป (5)
เฉพาะ (แกน) (7)
เฉพาะ (บังคับ) (2)
เฉพาะ (บังคับ) (3)
เฉพาะ (บังคับ) (4)
หนวยกิต

รหัสวิชา
1500202
2000203
4000201
9012110
9012202
9012502

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
3(3-0-6)
การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3(3-0-6)
ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
รวม
18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (6)
ศึกษาทั่วไป (7)
ศึกษาทั่วไป (8)
เฉพาะ (แกน) (8)
เฉพาะ (บังคับ) (5)
เฉพาะ (บังคับ) (6)
หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
XXXXXXX วิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(X-X-X)
9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6)
9013402 แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
9013504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน
3(X-X-X)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (9)
ศึกษาทั่วไป (10)
เฉพาะ (บังคับ) (7)
เฉพาะ (บังคับ) (8)
เฉพาะ (บังคับ) (9)
เฉพาะ (เลือก) (1)
เลือกเสรี (1)
หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
9013204 เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน
3(X-X-X)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม
18

หมวดวิชา
เฉพาะ (แกน) (9)
เฉพาะ (แกน) (10)
เฉพาะ (บังคับ) (10)
เฉพาะ (บังคับ) (11)
เฉพาะ (เลือก) (2)
เลือกเสรี (2)
หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
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)
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้
9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(90)
เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพฯ) (1)
หรือ
9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพฯ) (1)
รวม
16 หรือ 17 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 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
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
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127
30
91
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Intercultural Communication
การฟงขอมูลที่เปนจริงในหัวขอที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ตางกัน การพูดเกี่ยวกับอัตลักษณของ
บุคคล ภูมิศาสตรทองถิ่น สภาพอากาศ การจางงาน อาหาร เทศกาล และการทองเที่ยวตางวัฒนธรรมและ
ประเทศ และการอานบทอานเกี่ยวกั บประเด็น ทางวัฒ นธรรม การเขียนบทวิจ ารณ และการแสดงความ
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
3(3-0-6)
English for International Communication
การฟงเรื่องเลาขนาดสั้นและการพูดระดับมาตรฐานที่ชัดเจน การพูดเกี่ยวกับความบันเทิ ง
สุขภาพ ศาสนา ภู มิภ าค รายได และการบริการ การอ านบทอ านที่เป น เรื่องจริง จดหมายโต ตอบระดั บ
ทางการและขอความออนไลน การเขียนความเรียงอยางงายเกี่ยวกับประเด็นระดับ ชาติและระดับ สากล
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
English for Effective Communication
การฟงการพูดที่มีความซับซอน การถายทอดสด การอภิปรายเฉพาะทางในที่ทํางาน การพูด
เกี่ยวกับ สถานการณ ในที่ทํางานเกี่ยวกับรูป แบบชีวิตของแตละบุคคล ความสนใจ เอกสาร การนําเสนอ
การประชุม และสถานการณ เฉพาะ การอานขาว บทความ และรายงานในหัวขอที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การ
เขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการทํางาน และการใชหลักไวยากรณในระดับ CEFR B2
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 การสื่อสารอยางผูนํา
3(3-0-6)
Leadership Communication
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1
3(3-0-6)
English for Social Communication 1
การฟ งวลี และสํานวนอย างงายที่มีการพูดชัดเจนและชา การพู ดเกี่ยวกับขอมูลสวนตั วและ
ครอบครัว การซื้อของ การใชชีวิตประจําวัน อาชีพ บานและที่อยูอาศัย การทองเที่ยว การอานบทอานขนาด
สั้นและงายที่ ใชวลีที่พบบอย 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2
3(3-0-6)
English for Social Communication 2
การฟ ง ข อ ความและบทสนทนาอย า งสั้ น และง า ย การพู ด เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมยามว า ง
ความบันเทิง สุขภาพ ศาสนา ภูมิภาค อาหารและเครื่องดื่ม รายไดและการบริการ การอานบทอานขนาด
สั้นและงายในหัวขอที่คุนเคยและใชคําศัพทที่พบบอย การเขียนประโยคที่ยาวขึ้นโดยใชคําเชื่อมประโยค
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Philosophy of Sufficiency Economy
แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถิ่น 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 เพื่อพัฒนา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Management in 21st Century
แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การในศตวรรษที่ 21 การเป น ผู ป ระกอบการ การใช ป ระโยชน
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม
3(3-0-6)
NPRU Spirit
พระบรมราโชบายดานการศึกษา พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อัตลักษณเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย บทบาท
สิท ธิ และหน าที่ ตามกฎหมาย สถาบั น หลักของชาติ ปรับ ฐานความคิดตานทุจ ริตสว นตนและสว นรวม
การสร างสั งคมที่ ไม ท นต อ การทุ จ ริ ต การยกระดั บ ดั ช นี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร างพลเมื อ งดี ในสั งคม
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Digital Technology and Innovation
เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ความเปนพลเมืองดิจิทัล เทคนิคในการสืบคนขอมูลและ
การอางอิง การใชสื่อสังคมออนไลนอยางสรางสรรค ความปลอดภัยในการใชดิจิทัล การใชแอปพลิเคชัน
สําหรับคนรุนใหมในการเรียนรูตลอดชีวิต ความคิดสรางสรรคและการออกแบบนวัตกรรม
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 กลุมภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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
ทั กษะด านการฟ งและพู ดภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารในชีวิ ตประจํ าวัน การฝ กออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ และการฝกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อสรางความมั่นใจในการสื่อสาร
English listening and speaking skills in everyday communication; practice of
English pronunciation, and conversation practice to enhance confidence in communication
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Usage for Communication
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการสื่อสาร ทักษะ
การฟงและสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟ งและการบันทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน การสนทนา
หัวขอที่คุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดงความรูสึก การเลา
ประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความสําคัญจากการอาน
การจั บ ประเด็ น และระบุ ข อ มู ล จากสิ่ งที่ อ าน การนํ าเสนอผลงาน การเขี ย นรายงานในหั ว ข อที่ คุ น เคย
ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Professional Purposes
ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิคใน
เรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผู ที่เปนเจาของภาษา การใช
ถอยคําและการใหรายละเอียดที่ชัดเจนในหัวขอที่หลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความ
ซับซอน การอธิบายมุมมองเกี่ยวกับปญหา การอานที่ซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาที่อาน 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
การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ กิ ริยาท าทาง การแตงกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการ
สื่อสาร การใชภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโนม
นาวจิตใจผูอื่นได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500206 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
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
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการคิด การอาน
บทอานเชิงวิชาการ การสรุปสาระสําคัญ การแสดงความคิดเห็น การเขียนยอหนา การใชขอมูลอางอิง การฟง
การบรรยาย การนําเสนองาน การตอบขอซักถาม และการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
ความรู และทั กษะด า นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสมั ครงาน การกรอกใบสมั ครงาน การเขีย น
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
ทักษะดานการพู ดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองาน
ขั้นตอนในการนําเสนองาน และทักษะการนําเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
English skills for oral presentation; English language for oral presentation; steps
for presentation; and effective presentation skills

36

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500210 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
3(3-0-6)
English for Test Preparation
การพัฒนาทักษะทางดานการฟง การอาน การเขียน และคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษอยาง
เขมขน เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาที่ไมใชเจาของภาษาในการสอบ TOEFL/ITP
Development of intensive listening, reading, writing, vocabulary and
expressions for preparation of non-native English students for taking TOEFL/ITP
1500211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม และการซื้อสินคา
Chinese for everyday communication; greetings and saying goodbye,
introducing oneself and others, making apologies and thanks, ordering food and drink, and
shopping
1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
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 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Japanese
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ น คําศัพทและอักษรคัน จิพื้นฐาน โครงสรางประโยคขั้ น
พื้นฐาน และการสื่อสารภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน
Japanese alphabets and sound system, basic vocabulary and Kanji, basic
sentence patterns, and Japanese communication in daily life
1500214 ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การ
บอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ สี ตัวเลข และเสื้อผา
37

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Indonesian
ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน
การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพท
เกี่ยวกับอาชีพ 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 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การ
บอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ 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 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
Active Citizen
การออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเป น
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู
รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม
และกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 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
ประวั ติ ศ าสตร แ ละการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
สิ่ งแวดล อ มของสั งคมไทยและสั ง คมโลก บู ร ณาการบริ บ ทต า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให เ ท า ทั น กระแสการ
เปลี่ยนแปลง ความรูรักสามัคคี ตระหนัก เห็นคุณคา ภาคภูมิใจในความเปนไทยและทองถิ่น 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 รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ดานการปองกันการทุจริต
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Living
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคง
ทางอาหาร ปญหาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทาง
สิ่งแวดลอม จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูโดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
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 ความสํ าคั ญ แนวคิด ทฤษฎี และหลั กการของเศรษฐกิ จพอเพี ยง 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
แนวคิ ดการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้ น ฐานของการใชองคความรูดานการศึกษา การสราง
มูลคาเพิ่มจากสินคาหรือการบริการ การสรางสรรคผลงานโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม การใช
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม และการประยุกตองคความรูสูชุมชนเปาหมาย
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
ประวัติความเป น มา ความหมาย ความสําคัญ ที่มาและประเภทของกฎหมายไทย ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเบื้องตน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
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
ประวั ติ ค วามเป น มา ลั ก ษณะทางภู มิ ป ระเทศ สั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาไทย การพัฒนาทองถิ่นโดยยึด
หลั กการ แนวคิ ดและแนวปฏิ บั ติของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง การประยุกตใชห ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงกั บการแก ไขป ญ หาเศรษฐกิ จและสั งคมของไทย และกรณี ตัวอย างเศรษฐกิจ พอเพียงที่ ป ระสบ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป
และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งของสุนทรียะดานการขับรองและ
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 การซาบซึ้งและการแสวงหาความสุขดวยสุนทรียศาสตร การพัฒนาความสุขของ
ชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งกาย 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
การพั ฒ นาทางด า นจิ ตใจให เข มแข็ง มั่ น คง ดี งาม มี ค วามสุข การพั ฒ นาทางด านป ญ ญา
หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 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
การดําเนิ นชีวิตที่มีคุณลักษณะที่ พึงประสงคดานความซื่อสั ตย ความรับผิดชอบตอสังคม การเคารพผูอื่น
ความอดทน การยอมรับความแตกตาง ความมีวินัยในตนเอง ความเคารพในหลักประชาธิปไตย จิตอาสา และ
การอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
ความหมายและความสําคั ญ ของจิต วิท ยาตอการดําเนิ น ชี วิต องค ป ระกอบและป จ จัย ของ
พฤติกรรมมนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาวะ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสุ ข ภาพกาย 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 wellbeing problem prevention and care
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา
Important 21st century skills, contemporary digital literacy, application for life
and career, and case study
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
Logical Thinking
ความหมาย แนวคิ ด ความสําคัญ องค ป ระกอบ และกระบวนการการคิ ด เชิงเหตุ ผ ล 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 ความสํ า คั ญ หลั ก การ ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ นวั ต กรรม การคิ ด สร า งสรรค
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
ความรูและความเขาใจในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การปองกันและการ
ปฐมพยาบาล การสงเสริมโภชนาการ การพัฒนาใหเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 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
ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห แ ละการใช เหตุ ผ ล หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000205 ความรอบรูทางดานสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Literacy
ความรอบรูทางด านสุ ขภาพ การออกกําลั งกาย กิ จกรรมนันทนาการ 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
บทบาทและการพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม
การสงเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางดาน
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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Science and Technology for Environment
ความสําคั ญและผลกระทบของการพัฒ นาทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่ งแวดล อม
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 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประเภทของสารสนเทศ แหล งสารสนเทศและการให บริการ การ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคน การรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ
การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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
หลักการและวิธีทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 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 พื้นฐานงานชางในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Foundation Handicraft in Daily Life
ความหมาย ประเภท ประโยชน และเครื่องมือของงานชางพื้นฐาน ความปลอดภั ยในงานชาง
การซอมบํารุงเบื้องตนและฝกปฏิบัติ
Definitions, types, benefits, and tools of basic handicraft; job safety, basic
maintenance and practice
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Public Administration
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย สถานภาพ และระเบียบวิธีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
วิวัฒ นาการทางรัฐประศาสนศาสตรในแตละยุคสมัย แนวคิด ทฤษฎี ขอดีและขอเสีย และแนวโนมของ
กระบวนทั ศ น ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร แนวคิ ดและทฤษฎี วาด ว ยการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ ยุค ดั้ งเดิ ม
การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม การบริ ห ารรัฐ กิจ ใหม การบริห ารปกครอง การบริห ารงานแบบเครือข าย
ธรรมาภิบาล การบริหารรัฐกิจแนวหลังพฤติกรรมศาสตร การบริหารงานภาครัฐรวมเอกชน การบริการ
สาธารณะสูความเปนเลิศ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล และสหวิทยาการกับการบริหารงานภาครัฐ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Political Science
ความหมาย ความสําคั ญ และวิธีการศึกษารัฐศาสตร รัฐและองค ป ระกอบของรัฐ ปรัชญา
การเมื อ ง อุ ด มการณ ท างการเมื อ งและระบอบการปกครอง รั ฐ ธรรมนู ญ โลกาภิ วั ต น กั บ การเมื อ ง
ความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบราชการ สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การเมืองภาคพลเมือง การมี
สวนรวมทางการเมือง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน สถาบันและองคกรทางการเมือง การเมืองกับ
ปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 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 ขั้นตอน และสภาพแวดลอมของนโยบายสาธารณะ นโยบาย
สาธารณะเพื่ อความยั่ งยืน จริย ธรรมและนโยบายสาธารณะ การออกแบบและสงมอบนโยบาย การนํ า
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Human Resource Management for Public Administration
ความหมาย แนวคิ ด วิวัฒ นาการ การบริห ารทุ น มนุ ษย และกระบวนการของการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริห ารทรัพยากรมนุษย และกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชการบริห ารทรัพยากรมนุษย นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุ ษยภาครัฐ และกรณี ศึกษาในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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 และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร แนวคิดดานจิตอาสา กระบวนการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล 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 anticorruption, leadership and good governance, and case study
9011107 การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
ความหมาย ความสําคั ญ แนวคิ ด และความเป น มาของการปกครองสวนท องถิ่น รูป แบบ
โครงสราง อํานาจหนาที่ และกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นไทย สิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจ การกํากับดูแลที่ดี การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนและ
สรางสรรค การเมืองภาคประชาชน ประชากรและสิ่งแวดลอม ปญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาในองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ไทย
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 ทฤษฎี และแนวคิ ดการบริห ารการคลั งและงบประมาณของภาครัฐ นโยบาย
เกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางการคลังและงบประมาณ ระบบภาษีอากร
รายรับและรายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณ
การวิเคราะหการลงทุน การเปนผูประกอบการของภาครัฐ การบริหารการเงินของภาครัฐ เศรษฐกิจชุมชน
ทองถิ่น 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 ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Digital for Government Administration
แนวคิ ด และกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งดิ จิ ทั ล รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ระบบแอปพลิ เคชั น ภาครัฐ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 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
ภาษาอังกฤษพื้ น ฐานสํ าหรับ นั กรัฐประศาสนศาสตร ศัพ ท เฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร
การอาน การพู ด การเขียน การนําเสนอ การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณ งาน และภาษาอังกฤษ
สําหรับการสอบบรรจุเขารับราชการ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamentals of Public Administration Research Methodology
ความหมาย ทฤษฎี และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ
พื้นฐานและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 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
การศึ ก ษาและค น คว า เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ น า สนใจหรื อ ป ญ หาด า นรั ฐ ประศาสนศาสตร
การแก ไขป ญ หาด า นรั ฐ ประศาสนศาสตร โดยบู ร ณาการแนวคิ ด และทฤษฎี กั บ การปฏิ บั ติ งานจริ งใน
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011201 ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
Organizational Theory
แนวคิดและทฤษฎีองคการ การเกิดขึ้นขององค การ รูป แบบองคการสมั ยใหม สิ่งแวดลอม
องคการ ระบบและโครงสรางองคการ สายการบังคับบัญชาขององคการ การออกแบบองคการ พฤติกรรม
องคการ ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบโครงสรางองคการ และประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระเบียบงานสารบรรณ 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
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013204 เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Techniques
ตัวแบบและเทคนิคทางการบริหาร กลยุทธการแขงขัน การวิเคราะหสถานการณ การปรับปรุง
ระบบงาน การวิ เคราะห เพื่ อ ให ก ารทํ า งานได ม าตรฐาน การบริ ห ารงานโดยยึ ด วัต ถุ ป ระสงค เทคนิ ค
เชิงปริมาณ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
การควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผูนํา การทํางานเปน ทีม การบริห ารงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Project Analysis and Management
ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนและโครงการสาธารณะ วงจรโครงการ การเขียนโครงการ
การวางแผนและการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การวิเคราะหและประเมินความเปนไป
ไดของโครงการ การวิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ
โครงการสาธารณะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012401 การสรรหาและการคัดเลือก
3(3-0-6)
Recruitment and Selection
แนวคิ ด ความสํ าคั ญ หลั ก การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทั้ งภาครัฐ และเอกชน หลั ก การ
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 ความสํ าคัญ และนโยบายแรงงานสัมพั น ธทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพการทํางาน
บทบาทของสหภาพแรงงาน ความสัมพันธแบบทวิภาคีและแบบไตรภาคี สิทธิของลูกจางและนายจาง สภาพ
ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การดําเนินการทางวินัย แรงงานขามชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011501 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการบริหารราชการไทย ความเปนมาของการบริหารราชการของไทย
รูปแบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนท องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวของกับ การบริหาร
ราชการไทย การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิตอล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
ปญหาของการบริหารราชการไทย แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการของไทย และกรณีศึกษา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
แนวคิด และทฤษฎี ของการบริ ห ารการพั ฒ นา การวิ เคราะห และการแกป ญ หาสาธารณะ
เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการบริห ารการพั ฒ นา การบริหารสาธารณะแนวใหม การบริห ารการพัฒ นาที่
ยั่งยืน ความสั มพั น ธและป จจั ยแวดลอมที่มีอิทธิพลต อการพั ฒ นาท องถิ่น และประเทศ การปรับ ตัวและ
การพั ฒ นาให ส อดคล องกั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงใหม แนวโน ม ในการบริห ารการพั ฒ นาในอนาคต
และการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอื่น
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 พัฒ นาการของเศรษฐกิจ ระบบตลาด แรงงาน สินคาสาธารณะ
การเงิน การคาระหวางประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม 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
สถิติ เชิงพรรณนา สถิติเชิ งอนุ มาน การทดสอบสมมติฐ าน การเลือกใชสถิติ การวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การประมวลผล การแปลผล และการสรุปผลวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
ตัวชี้ วัด การวิเคราะหส ภาพแวดลอม การพยากรณ อนาคต การคิ ดเชิ งกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุ ทธ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Entrepreneurship and Public Innovation Creation
ความหมาย แนวคิ ด คุ ณ ลักษณะ รูป แบบ และกระบวนการของความเป น ผูป ระกอบการ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012208 วัฒนธรรมองคการและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Organization Culture and Public Management
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ การจัดการวัฒนธรรมองคการภาครัฐ แนวคิด
ทฤษฎีการจัดการองคการ การบริหารพฤติกรรมองคการสาธารณะ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เปนผลมาจากบริบทโลก บทบาทและอิทธิพลของวัฒนธรรม
กั บ พฤติ ก รรมการทํ า งาน การจั ด การกั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และการศึ ก ษา วิ เคราะห
การบริหารจัดการวัฒนธรรมองคการ
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
โครงสร า งองค ก าร องค ก ารแห ง การเรี ย นรู องค ก ารเสมื อ นจริ ง องค ก ารสมรรถนะสู ง
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
ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรมตอการบริห ารจัดการ แนวคิดและหลักการของ
นวั ต กรรมในองค ก าร นวั ต กรรมใหม ท างการบริ ห ารจั ด การ และการปรั บ รู ป แบบการบริห ารงานให
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
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับ การจัดการความรู องคการแห งการเรียนรู รูป แบบการจั ดการ
ความรู การจัดการความรูเพื่อใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการความรู และ
กรณีศึกษา
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของผูนํายุคใหม การพัฒนาบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอภาวะผูนํา บทบาทและหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการเปนผูนําในยุคดิจิทัล การตัดสินใจ
บทบาทของผูนํากับประชาธิปไตย ความเป นผูนําอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบ าล ความเป นผูนํ าและ
ทักษะการตัดสินใจ การสื่อสารเพื่อความเปนผูนําสาธารณะ การสรางความสัมพันธที่สรางสรรคในองคการ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Process
แนวคิ ด และทฤษฎีของกระบวนการนโยบายสาธารณะ การก อตั วของนโยบายสาธารณะ
การศึ กษาและวิเคราะห น โยบายสาธารณะ การวิเคราะห น โยบายสาธารณะแบบมีสว นรวม 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013303 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Analysis and Evaluation
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย รูปแบบ กระบวนการ การวิเคราะห
ขั้นตอน เทคนิค และบทบาทผูประเมินของการประเมินผลนโยบาย ผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย และ
การปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจ 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
หลั ก การและเทคนิ ค ของการประเมิ น ผลโครงการ การกํ า หนดมาตรฐานและเกณฑ ใน
การประเมิ น ผล เทคนิ ค การประเมิ น ผล และบทบาทขององค กรในการประเมิ น ผลโครงการสาธารณะ
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 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ
3(3-0-6)
National Policy Planning Process
แนวคิด วัตถุประสงค ขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดลอมภายนอกและภายในการทํางาน
ของระบบเศรษฐกิจกับการวางแผน หลักการและขั้นตอนในการวางแผนนโยบาย 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
พั ฒ นาการ กระบวนการกํ าหนด การก อ ตั ว การอนุ มั ติ น โยบายและการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะของไทยในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหนโยบาย
รายสาขา และตัวอยางนโยบายสาธารณะที่ประสบความสําเร็จ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ วิธกี ารรวมกลุม
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ รูปแบบอํานาจในการตอรอง วิธีการผลักดันนโยบายของกลุม ชองทาง
ที่ รั ฐ บาลเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการเสนอนโยบาย ป ญ หา อุ ป สรรค ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
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
พื้ น ฐานของการบริ ห ารจั ด การขององคกรที่ มีห น าที่ ป ฏิ บั ติงานตอบรับ ต อภาวะที่ เรงด ว น
การจัดการภายในองคกรในภาวะวิกฤตและภาวะฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก
ภัยพิบัติ โรคระบาด และการจัดการขององคการภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ
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
ทฤษฎี และแนวคิ ด เรื่องนโยบายตางประเทศ ทฤษฎี อํ านาจ ทฤษฎี ระบบ แนวคิ ดว าดว ย
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Planning
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย 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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Human Resource Development for Public Administration
แนวคิด หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนารายบุคคล การพัฒนา
สายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการ ปจจัยที่มีผลตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 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
หลั ก การ ทฤษฎี เทคนิ ค และกระบวนการในการวิ เคราะห งาน การวางแผนงานอาชี พ
และเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
Principles, theory, technique, and process of job analysis, career planning and
career path
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Appraisal
แนวคิดและหลักการการจัดการผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการ รู ป แบบ และเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการนํ า ผล
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
หลั กการในการประเมิ น ทรัพยากรมนุษ ย การประเมิ น กระบวนการเลื อกสรร บรรจุ และ
แต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า ทํ า งาน เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย การประเมิ น ผลการ
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 การบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อความเปนเลิศ
3(3-0-6)
Human Resource Management for Excellence
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 วิเคราะหความเชื่อมโยงของกลยุทธของ
องคการและกลยุทธการบริหารคน กลยุทธในการจางงาน กลยุทธในการใชคนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธในการจูงใจใหคนมีความรักและผูกพันตอองคการ วิเคราะหการดําเนินงาน บทบาทฝายทรัพยากร
มนุษยในการเปนผูรวมกําหนดกลยุทธ การสรางการเปลี่ยนแปลงใหองคการ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ
องคการในอนาคต ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ลักษณะของบุคลากรที่องคการตองการในอนาคต
ศึกษาระบบการจายคาตอบแทนและระบบการประเมินผล และพฤติกรรมและการปฏิบั ติงานที่ สรางให
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013410 การสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูง
3(3-0-6)
Recruiting and Human Talent administration
แนวคิ ด การสรรหา การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ความสามารถสู ง 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 การบริหารผลการปฏิ บัติงาน 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3(3-0-6)
Public Administration and change current world of society
ศึกษาเปรีย บเที ย บการบริห ารภาครัฐ ของไทยและต างประเทศ ป จ จั ยสภาพแวดลอมทาง
การบริห ารทั้ งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการปรับ ตัวเขากั บ กระแสการเปลี่ยนแปลงใน
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1
3(2-2-5)
Practice in Public Administration Careers 1
ศึ ก ษา วิ เคราะห และจํ า ลองสถานการณ ในการปฏิ บั ติ งานในชั้ น เรี ย น กรณี ศึ ก ษาด า น
การบริ ห ารงานจากหน ว ยปฏิ บั ติ งานจริงทั้ งภาครัฐ และเอกชน และฝ กปฏิ บั ติ งานพื้ น ฐานทางวิช าชี พ
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 ความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
3(3-0-6)
Civil Officer and Government Officer
ความหมาย อุดมการณ และเจตคติของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ความเปนขาราชการ
ที่ ดี จรรยาบรรณ จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลสํ า หรั บ ข า ราชการและเจ า หน า ที่ รั ฐ องค ก รกลางใน
การบริหารงานบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ และหลักเกณฑการสอบบรรจุเขารับราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
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
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางขาราชการประจํา
กับฝายการเมือง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ประเด็นความขัดแยงระหวาง
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กั บ ประชาชนในฐานะเจ า ของอํ า นาจอธิ ป ไตย และกรณี ศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
หลักการ วัตถุประสงค ที่มา และประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ
อธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิ ยม ความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมือง สิทธิ หน าที่ 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 ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือขาย 3(3-0-6)
Intergovernmental Relations and Network Governance
แนวคิ ด รู ป แบบความสั มพั น ธระหว างหน วยงานภาครัฐ ความสัมพั น ธร ะหวางหน วยงาน
ภาครัฐกับองคกรนอกภาครัฐ การบริหารจัดการเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกร
นอกภาครั ฐ ในกระบวนนโยบายสาธารณะและการบริ ก ารสาธารณะ การแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรใน
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 และการพัฒนาและการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9014508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
3(2-2-5)
Practice in Public Administration Careers 2
ศึ ก ษา วิ เคราะห และจํ า ลองสถานการณ ในการปฏิ บั ติ งานในชั้ น เรี ย น กรณี ศึ ก ษาด า น
การบริหารงานจากหนวยปฏิบัติงานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Monetary and Fiscal Economics
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน เบื้ องตน 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
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012609 เศรษฐศาสตรมหภาคกับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Macroeconomics in Public Management
แนวคิด และทฤษฎี เศรษฐศาสตรมหภาคสํ าหรับ การบริห ารงานภาครัฐ รายได ป ระชาชาติ
การกําหนดรายไดประชาชาติดุล ยภาพ วัฏจักรธุรกิจ อุป สงคและอุปทานมวลรวม เงิน สถาบั น การเงิน
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
กระบวนการจัดทํ างบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณและการบริหารงบประมาณ การเปรียบเที ยบ
ระบบงบประมาณ การบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําและการบริหาร
งบประมาณ การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ การคลังและงบประมาณทองถิ่น และการบริหารรายได
และรายจายของทองถิ่น
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 การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
ความหมาย ความสําคัญ และผลกระทบของความเสี่ยง การวิเคราะหและจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
การวิ เคราะห ค วามคุ มทุ น ของการลงทุน ในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูป แบบของ
การลงทุนสาธารณะ การระดมเงิน ทุนเพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณะ 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
ระบบเศรษฐกิ จ จุ ล ภาค ระบบเศรษฐกิจ มหภาค กระบวนการบริห ารนโยบายเศรษฐกิ จ
การเงิน และการคลัง การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ เครื่องมือทางการคลังและการหารายได
ของรัฐบาล การสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดอยางเปนธรรม และการจัดบริการ
สาธารณะในมิติทางเศรษฐกิจ การตลาดภาครัฐ การประกอบการเพื่อสังคม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013801 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ
3(3-0-6)
Organizational Competition and Dynamic Analysis
แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะหแนวโนมสภาวะการแขงขันและสภาพแวดลอม
องคการ การเปลี่ยนแปลงองคการ และการวางแผนและการกําหนดกลยุทธในการเพิ่มขีดความสามารถเชิง
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
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความขัดแยง ปจจัยเชิงโครงสรางกับการจัดการความขัดแยง กติกา กลไก
และการแกไขความขัดแยง การวิเคราะหความตองการ การเจรจาเพื่อหวังผล 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
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องการจั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชน การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม
การปฏิ รูป การจั ดการความหลากหลาย การจั ดการข ามวัฒ นธรรม การผสมผสานเทคนิคการบริห าร
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013804 การตลาดสําหรับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Marketing for Public Administration
แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานการตลาด กลยุ ท ธ แ ละกระบวนการทางการตลาด พฤติ ก รรม
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 หลั กการ แนวคิ ดทฤษฎี ดานความสัมพั น ธในการบริห ารงานระหวางองค การ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011901 การจัดองคกรสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Organization Management
ความหมาย หลักการ และประเภทขององคการสวนทองถิ่น โครงสรางของสังคมกับการจัด
องคการในส ว นท องถิ่ น การประสานงาน การจัดและการดํ าเนิ น งานระหว างองค การในชุมชน การจั ด
องคการสวนทองถิ่นและแนวทางแกไขปรับปรุงองคการสวนทองถิ่น และความสัมพันธขององคการสวน
ทองถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น
3(3-0-6)
Principle and Process of Local Planning
แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนทองถิ่น ความสัมพันธของระบบการบริหารระดับ
ทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และการวางแผน เทคนิคการวางแผน
การบริ ห ารมุ งเน น ผลงาน การบริ ห ารเชิ งคุ ณ ภาพ การกํ าหนดตั ว ชี้ วัด ความสํ าเร็จ แผนการคลั งและ
งบประมาณทองถิ่น การมีสวนรวมของภาคประชาชน การวางแผนพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน 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
แนวคิดของระบบการเงินการคลังทองถิ่น การบริหารรายไดและรายจายของหนวยปกครอง
ระดับทองถิ่น ความสัมพันธระหวางระบบการคลังทองถิ่นกับรัฐบาล ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
บริการสาธารณะและการพัฒ นาทองถิ่น และขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของทองถิ่น
ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
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
รู ป แบบ หน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของการบริ ห ารงานพั ส ดุ วิ เคราะห ป ญ หาและแนวทาง
การแกปญหาการบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวของ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013905 การบริหารจัดการเมือง
3(3-0-6)
Urban Governance
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี และพั ฒ นาการของการบริ ห ารจั ด การเมื อ ง
กระบวนการบริ ห ารจั ด การเมื อ ง เปรี ย บเที ย บการบริห ารจั ด การเมื อ งของไทยและต างประเทศ 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 การปกครองในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ภู มิ ภ าคกั บ ท อ งถิ่ น หลั ก การรวมอํ า นาจ การกระจายอํานาจ โครงสรางการปกครอง และการศึ กษา
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
แนวคิดการจัดการปกครองทองถิ่นสมัยใหม การจัดการปกครองทองถิ่นระบบเปดการจัดการ
ปกครองทองถิ่นที่เนนธรรมาภิบาล การจัดการปกครองทองถิ่นที่เนนกลไกตลาดและทรัพยากรภายนอก
การจัดการปกครองทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน การจัดการปกครองทองถิ่นที่เนน
ความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง การจัดการปกครองทองถิ่นที่เนนการแกไขปญหาเฉพาะ
เรื่อง ปญหาและความท าทายใหม พลวัต รไปสูแนวคิดใหม และกรณี ศึกษารูป แบบการจัด การปกครอง
ทองถิ่นสมัยใหมในตางประเทศ
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013908 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการทองถิ่น
3(3-0-6)
Measurement and Improvement of Local Services
แนวคิ ด การวั ด การปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารสาธารณะ เทคนิ ค การวั ด และการปรั บ ปรุ ง
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจการโยธา กิจการสิ่งแวดลอม กิจการสาธารณสุข กิจการ
พัฒนาอาชีพ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการวัด
ประเมิน ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
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
แนวคิ ด ทฤษฎี เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งท อ งถิ่ น บริ บ ทสภาพแวดล อ มที่ เกี่ ย วข อ ง
ความสัมพันธระหวางระดับชาติ ภูมิภาค ทองถิ่น และผลกระทบและแนวทางจัดการปญหาทองถิ่น
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
แนวคิ ด หลั ก การ รู ป แบบ ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาสั ง คมใน
การบริหารจัดการเมือง การแกไขปญหาความขัดแยง การสรางฉันทามติ และการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ความรวมมือที่ประสบความสําเร็จทั้งในและตางประเทศ
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
แนวคิ ด รูป แบบนวั ตกรรมในการบริห ารจัด การเมื อง ป ญ หาและการจั ด การป ญ หาเมื อ ง
สมัยใหม การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการผังเมือง การคมนาคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การพัฒนา
เศรษฐกิจเมือง การพัฒนาเปนเมืองสรางสรรค และเมืองอัจฉริยะ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Urban Planning for Local Development
ความหมาย ขอบเขต แนวคิ ด ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวางผั ง เมื อ งเพื่ อ
การพัฒนาทองถิ่น เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผังเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหนาอยูและยั่งยืน
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
แนวคิ ด และหลั ก การบริห ารการศึก ษา องคป ระกอบของการบริห าร แนวคิ ดการบริห าร
แนวใหม การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ การจัดองคการ กลุมกิจกรรม การประสานงาน กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากร การอํานวยการและการประสานงาน สารสนเทศเพื่อ
การบริ ห าร การเงิ น และงบประมาณ ความสั ม พั น ธ เชิ งระบบและการบู ร ณาการ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น
การบริหารการศึกษาทองถิ่น 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 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Infrastructure Management
การบริ ห ารจั ด การระบบสาธารณู ป โภคขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย
การจัดการถนน ทางเดินเทา ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพทสาธารณะ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวของ
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013915 การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Public Health Administration
หลั กการและแนวคิ ดการสาธารณสุ ขท องถิ่น ระบบสาธารณสุขทองถิ่น การวิเคราะห และ
วินิ จฉั ยป ญ หาสาธารณสุขทองถิ่ น การบริหารงานสาธารณสุ ขทองถิ่น เชิ งกลยุทธ การประเมิ นโครงการ
สาธารณสุขทองถิ่น 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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Natural Resources and Environment Management
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล อ มและทรั พ ยากรท อ งถิ่ น สถานการณ แ ละวิก ฤตการณ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น การศึกษา สํารวจและวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่น 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 การบริหารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Tourism Development Administration
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยว นโยบาย สถานการณและสถานภาพ การทองเที่ยวไทย
การศึกษาและการวิเคราะหพื้นที่ทองถิ่นเชิงการทองเที่ยว การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น กลยุทธ
กลวิธีการบริหารจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013918 การบริหารและการปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Administration and Government
แนวคิ ด การบริห ารและการปกครองส ว นท องถิ่ น การกระจายอํ านาจ ศึกษาเปรีย บเที ย บ
รูปแบบ โครงสรางของการบริหารองคกรสวนทองถิ่นของตางประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐ
ที่มีตอการปกครองสวนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคการปกครองสวนทองถิ่น ปญหาและ
แนวทางการแกไขปรับปรุง และแนวโนมของการปกครองสวนทองถิ่นไทยในอนาคต
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2561301 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law: General
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแตมาตรา 1 ถึงมาตรา 106
General principle in Criminal Code Book 1 Section 1-106
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
Tort, Management of Affairs without Mandate, and Undue Enrichment Law
ความรับผิดในทางละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 ถึงลักษณะ 5 หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 แนวความคิ ดและลักษณะทั่วไปของฝ ายปกครองและกฎหมายปกครอง ที่มา การใช
การตีความและสาระสําคัญของกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ระบบราชการไทย ความเกี่ยวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย 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 วาดวยกระบวนการดํ าเนิน คดีอาญา
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 ขอเท็จจริงที่รูกันอยูทั่วไป ขอสันนิษฐาน ภาระการพิสูจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
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
หลักการพื้นฐานของกฎหมายแพง 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
ความเป น มา แนวคิ ด ปรั ช ญาของกฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การบริหารงานภาครัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
2.4.1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
2(90)
Pre-practicum in Public Administration
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร การเตรียมความพรอมทักษะการใช
ภาษา บุ คลิ กภาพ คอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี การปรับ ตัว ในการอยูรวมกับ ผูอื่ น และการเสริม สราง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Pre-requisite 9014701 Pre-practicum in Public Administration
การฝกประสบการณวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน การจัด
โครงการพิเศษหรือสารนิพนธที่เกี่ยวของกับดานรัฐประศาสนศาสตร
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
การบู รณาการหลั กการและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร การเตรีย มความพรอมทั กษะ
การใชภาษา บุคลิกภาพ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-requisite: 9014711 Pre-cooperative Education
การฝ ก สหกิ จ ศึ ก ษาที่ เน น การบู ร ณาการกั บ ปฏิ บั ติ งานด านรั ฐ ประศาสนศาสตร การจั ด
โครงการพิเศษหรือสารนิพนธที่เกี่ยวของกับดานรัฐประศาสนศาสตร
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
ให เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สูต รมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม โดยไม ซ้ํ ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1 นางสาวรุงนภา
เพงรุงเรืองวงษ
3-7305-XXXXX-XX-1

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2564 2565 2566 2567 2568

อาจารย

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

15 15 15 15 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543

2 นางกรรณิการ สุวรรณศรี
3-7304-XXXXX-XX-7

อาจารย

อ.บ. (อักษรศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ) เกียรตินิยม

15 15 15 15 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549

3 นางสาวธิดารัตน สืบญาติ
3-1101-XXXXX-XX-0

อาจารย

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2547
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
รป.ม. (การบริหารการเงินการคลัง)

15 15 15 15 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549

4 นายบรรพต กิติสุนทร
1-3098-XXXXX-XX-1

อาจารย

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555
บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ภาคภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548
ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557
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15 15 15 15 15

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2564 2565 2566 2567 2568

4
(ตอ)

5 นายสมยศ สืบจากดี
3-1014-XXXXX-XX-6

อาจารย

6 นายมนูญ จันทรสมบูรณ
3-7306-XXXXX-XX-1

อาจารย

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
ค.บ. (การสอนมัธยมศึกษา) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545
ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2535

7 นายไตรภพ สุวรรณศรี
3-9102-XXXXX-XX-5

8 นางกัณฑธมิ า นิลทองคํา
3-7499-XXXXX-XX-0

อาจารย

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง} 2530
รป.ม. (การปกครองทองถิ่น)

15 15 15 15 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540
ผูชวย
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

15 15 15 15 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542

9 นายธนปพน ภูสุวรรณ
3-1699-XXXXX-XX-1

อาจารย

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2531
ปร.ด. (การวิจยั และสถิติทางวิทยาการปญญา) 15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2532
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพ (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ วิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ
4.1.2 บู ร ณาการความรู ท่ี เ รี ย นมาเพื่ อ นํ า ไปแก ป ญ หาทางการปฏิ บั ติ ง านโดยใช ค วามรู แ ละ
ประสบการณในการฝกประสบการณวิชาชีพเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม และสามารถเสนอแนวทาง ใน
การปรับปรุง และพัฒนางาน
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 ภาวะผูนํา ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณปจจุบันได
4.2 ชวงเวลา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลั กสู ตรกํ าหนดให นั กศึ กษาจั ด ทํ ารายงานสารนิ พ นธที่เป น ส วนหนึ่ งของการฝ กประสบการณ
วิช าชี พทางรัฐประศาสนศาสตร โดยนําองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตรมาประยุกตใชกับการศึกษา
วิเคราะห แกปญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการปฏิบัติงาน ภายใตการแนะนําของอาจารย
นิเทศก
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เคราะห ที่ ส ามารถนํ า แนวคิ ด ทฤษฏี ท าง
รัฐประศาสนศาสตรมาประยุกตใชในการกําหนดกรอบแนวคิด สังเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทาง
แกปญหา และการพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 กําหนดอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารยที่ปรึกษาและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย
กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผล
5.6.2 ผูเรียนนําเสนอรายงานผลการศึกษา
5.6.3 อาจารยที่ปรึกษาประเมินผลรายงานผลการศึกษาของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด
5.6.4 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็ นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

82

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสม

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน และการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษา
2. การสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษาตองผานการทดสอบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา
2. สามารถปรับตัวเขากับ
1. เน นใหนักศึกษาทํางานเปน กลุมเพื่ อฝกการทํางานเป นทีม มีสวนรวมในการ
สังคมที่มีความหลากหลาย
แสดงความคิดเห็นและยอมรับความหลากหลายซึ่งกันและกัน
รับฟงความเห็นที่แตกตาง 2. มีการใหคะแนนจิตพิ สัยดานการทํางานกลุม เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู
ยอมรับความหลากหลาย แตกตาง ไดอยางสรางสรรค
และแสดงความคิดเห็นได
อยางสรางสรรค
3. มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จิ ต 1. กําหนดกติกา และขอตกลงในการเรียน เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไดแก
สาธารณะ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การเขาเรียนตรงเวลาและอยางสม่ําเสมอ การแตงกาย การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ธรรมาภิ บ าล มี สํ า นึ ก ใน และการมีจิตสาธารณะ
ความเปนไทย
2. สงเสริม การปฏิ บั ติ ต นตามหลักธรรมาภิ บ าล ได แก ความรับ ผิ ด ชอบ ความ
ซื่อสัตย และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. ปลูกจิตสํานึกความเปนไทย ไดแก แตงกายดี มีน้ําใจ รูจักอดทนอดกลั้น มีปย
วาจา มีมารยาท รูจักกาลเทศะ และวัฒนธรรมไทย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ปฏิบัติตนตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย รูคุณคาและรักษความเปนไทย
2) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนพลเมืองที่เขมแข็ง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับขององคกรและสังคม มีความกลาหาญทางจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและสัมมาอาชีพ
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนรายบุคคลและเปนกลุม ครอบคลุม
ประเด็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม
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3) จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต จิตอาสา และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตยโดยไมกระทําทุจริตในการสอบ
2.1.1.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ประเมิ น จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในดานตาง ๆ ในชั้นเรียน เชน การตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน การมีสวนรวมและการใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ
2) ความรับผิดชอบในหนาที่จากภาระงานที่ไดรับมอบหมาย การเขารวมกิจกรรม
3) ความซื่อสัตย 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 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใช การเรีย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น หลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงตามลักษณะของรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรูของศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงาน เชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เปนตน
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) งานที่ไดรับมอบหมาย เชน รายงาน แผนหรือโครงการ เปนตน
4) การนําเสนอรายงาน แผนหรือโครงการ ในชั้นเรียน
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
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2) สามารถสรางสรรคนวัตกรรม/สามารถเปนผูประกอบการ
3) สามารถแสวงหาความรู คิด วิเคราะห วางแผนและประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ฝกใหนักศึกษาใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน การนําเสนองาน และฝกพูด
ในโอกาสตาง ๆ
2) กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะหจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3) จั ด กิ จ กรรมประเภทการระดมสมองหรื อ การระดมความคิ ด (brainstorm)
ในประเด็นที่นักศึกษาใหความสนใจ
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอหรือการอภิปรายในชั้นเรียน
2) สังเกตพัฒนาการและพฤติกรรมในชั้นเรียน
3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1) ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม ให ผู เรี ย นได มี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีการทํางานเปนกลุม ประสานงานกับผูอื่นได
2) จัดกิจกรรมเสริมในหัวขอตาง ๆ เชน มนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางาน การทํางาน
เปนทีม บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การเคารพสิทธิของผูอื่น เปนตน
3) กระตุนใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในหัวขอที่สนใจในชั้นเรียน
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) ผลงานที่ทํางานกลุม การพูดนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2) สังเกตพฤติกรรมจากการมีสวนรวมในการเรียนในชั้นเรียน
3) สั ง เกตการทํ า งานร ว มกั น ของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย นในการทํ า งานกลุ ม
การแสดงออกในบทบาทภาวะผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกตความรูเชิงตัวเลขเพื่อการคํานวณเบื้องตน
2) สามารถสื่อสารและนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ
3) สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
2.1.5.2 กลยุ ทธการสอนที่ใชพั ฒ นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข ฝกฝนเทคนิคตาง ๆ และ
ทักษะดานการคิดคํานวณ จากการยกตัวอยางหรือกรณีศึกษา
2) จั ดกิ จกรรมในชั้น เรีย นเพื่อเปดโอกาสใหผูเรีย นฝกปฏิบัติ และพัฒ นาทักษะใน
การสื่อสารในหลากหลายสถานการณ
3) แนะนํ า การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งหลากหลาย ในการจั ด การข อ มู ล
สารสนเทศอยางมีระบบ
4) การนําเสนอในชั้นเรียน
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดาน
ตาง ๆ คือ
1) เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
2) ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
3) เทคนิคการนําเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย างมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) สามารถปรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในความขั ด แย งทางค า นิ ย ม และจั ด การป ญ หาทาง
คุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณ ธรรมและจริยธรรม กําหนด
เกณฑและระเบียบในการปฏิบัติตนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เชน เรื่องการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา
การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย การทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อสังเกตพฤติกรรมในเรื่อง
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ของความมีนําใจ การเสียสละ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย รวมทั้งมีการใหคะแนนเพื่อสงเสริม ยก
ยองนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เปนตน
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การสังเกตพฤติกรรม การสอบ
ขอเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย เปนตน
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รู แ ละเข า ใจถึ ง ความก า วหน า ของความรู ต ลอดจนธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ
กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอด
องคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2.2.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นความรู ใช ก ารเรี ย นการสอน
หลากหลายรู ป แบบ เช น การบรรยาย การสั ม มนาการอภิ ป ราย การใช ก รณี ศึ ก ษา เป น ต น โดยเน น
ทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติ และมีการเรียนรูจากสถานที่จริง การศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญมา
เปนวิทยากรเพื่อใหความรูในรายวิชาตาง ๆ เปนตน
2.2.2.3 กลยุ ทธการประเมิน ผลการเรียนรูดานความรู ประเมิ นจากผลสั มฤทธิ์ทาง
การเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การเขียน
รายงาน และนําเสนอดวยวาจา เปนตน
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถค น หาขอเท็ จจริงและทํ าความเข าใจปรากฏการณ ที่เกี่ ย วข องกั บ
รัฐประศาสนศาสตร จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใช
ความรูแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา การวิเคราะห
การอภิปราย การสัมมนาเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง
2.2.3.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ประเมิ น จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปาก
เปลา การเขียนรายงาน นําเสนอดวยวาจา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมาย
งานที่ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน เปนตน
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิก
ที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตาง
และแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐาน
ของตนเองและบริบทของกลุม
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ใชการสอนที่มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย โดยเฉพาะการจัดทํางานกลุม เพื่อให
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสทํ า งานร ว มกั น และมี ส ว นร ว ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง การที่ นั ก ศึ ก ษาออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการและกับ
บุคคลทั่วไป เปนตน
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก
การสังเกตพฤติกรรม ประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ เปนตน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคน ควาหา
ความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุม
บุคคลตาง ๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็น
ปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ เปนตน
2.2.5.3 กลยุ ทธการประเมิน ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา
ในดานตาง ๆ ไดแก สอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นใชการ
ประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ เปนตน
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3. ความเชื่อมโยงความสัมพันธหมวดวิชาเฉพาะ
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
3.1.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูใน
แตละดาน ดังนี้
1) ดานคุณ ธรรม จริยธรรม มุ งสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความโปรงใส เป น
ธรรม ทําใหลดความเสี่ยงภายในองคการ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเปนการ
สรางคานิ ยมด านคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมแกผูเรีย น และสามารถนํ าไปประยุ กตใช ในการบริห ารภายใน
องคการตอไป
2) ด า นความรู ทํ าให ผู เรี ย นเข าใจหลั ก การการจั ด องค ก ารทั้ งภาครัฐ และภาคส ว นอื่ น
การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองคการ อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนํา
หลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการบริหารจัดการขององคการทั้งในสวนของการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
องคการตลอดจนการสรางนวัตกรรมทางการบริหารองคการได
3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการจัดองคการทั้งภาครัฐและภาค
สวนอื่น การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองคการ อันจะสงผลใหผูเรียน
สามารถนํ าหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห สถานการณ ที่มีความซับ ซอนในองค การ ตลอดจน
สามารถที่จะนําความรูดังกลาวมาวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมทางการบริหารได
4) ด านทั กษะความสั มพั นธ ระหว างบุ ค คลและความรั บผิ ดชอบ ทํ าให ผู เรี ยนเขาใจถึ ง
ความสัมพันธของบุคคลภายในองคการทั้งภาครัฐและภาคสวนอื่น พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ทําให
ผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของตนกับเพื่อนรวมงาน ปรับตัวเขากับสังคมและพัฒนาความเปนผูนําได
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผูเรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองคการกับกลุมบุคคลแตละกลุม รวมทั้งสามารถที่จะเลือก
สถิติตาง ๆ ขององคการมาวิเคราะหและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
3.1.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ
ดาน ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหผูเรียนเขาใจถึงธรรมชาติและกระบวนการในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนและสังคมมาก
ที่ สุ ด จึ งจะเป น การปลู ก ฝ งให ผู เรีย นมี ความรั บ ผิด ชอบต อสั งคม ตระหนั ก ถึ งผลประโยชน ที่ จ ะเกิ ด แก
สาธารณะมากขึ้น
2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะวิธีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และประเมิ น นโยบายและโครงการสาธารณะด านต าง ๆ สงผลใหผูเรีย นสามารถนํ า
หลักการมาอธิบายนโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะทางเลือกนโยบาย
และโครงการสาธารณะอันนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรได
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3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตาง ๆ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะหและ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห
และประเมิ น ผลกระทบโครงการ ส งผลให ผู เรี ย นสามารถนํ าหลั กการดั งกล าวมาวิ เคราะห สั งเคราะห
นโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและตางประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะนําความรู
ดังกลาวมาวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรได
4) ดานทั กษะความสั มพั นธระหวางบุค คลและความรับผิด ชอบ ทํ าให ผูเรียนเขาใจถึ ง
ความสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคลตาง ๆ ในบริบทของการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจาตอรอง
ในการเลื อกทางเลื อกนโยบาย ทํ าให ผู เรีย นสามารถเข าใจหลั กการในการเจรจาตอรอง และยกเหตุ ผ ล
ประกอบและแสดงความเห็นเชิงวิพากษบนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหาความตองการของสังคม ประเมินผลกระทบของทางเลือกนโยบายตาง ๆ
การกํ าหนดทางเลื อกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ เพื่ อนําเสนอกับ กลุมตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
3.1.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ในแตละดาน ดังนี้
1) ด านคุณ ธรรม จริยธรรม มุ งเน น การวางแผน บริหารและพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยใน
องคการ ซึ่งรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษที่เปนธรรม การบริหารคาจางเงิน เดือนที่เปนธรรม การ
ประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม ซึ่งจะสรางคานิยมและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
ผูเรียนดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและนําหลักการมาใชในงานดานทรัพยากร
มนุษย ตลอดจนนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการได
2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในองคการ โดยสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ รวมถึงแกปญหาที่เกี่ยวของ
กับบุคลากรขององคการได
3) ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ทํ าให ผูเรีย นเข าใจหลั กการกระบวนการบริห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ รวมถึง
แกปญหาที่เกี่ยวของกับบุคลากรขององคการได
4) ดานทั กษะความสั มพั นธระหวางบุค คลและความรับผิด ชอบ ทํ าให ผูเรียนเขาใจถึ ง
การบริหารพนักงานสัมพันธและการจัดการความขัดแยง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อปรับตัว
ในการทํางานได
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5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผูเรียนสามารถนําวิธีการและแนวคิดในเชิงปริมาณไปวิเคราะหปญหาความตองการของบุคลากรและความ
ตองการขององคการ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ และ
สื่อสารทําความเขาใจกับบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม
3.1.4 กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูในแตละดาน ดังนี้
1) ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทํ าให ผู เรี ย นมี ค วามเข าใจแนวคิ ด และหลั ก การบริห าร ที่
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผูบริหาร ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรมได
2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
บริบ ททางการเมื อ งทั้ งระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ระหวางประเทศกฎหมายปรัช ญาการเมื อ ง
การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภายในทองถิ่น อันจะ
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู
การสรางนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตรได
3) ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ทํ า ให ผู เ รี ย นเข า ใจหลั ก การและทฤษฎี ท างรั ฐ ศาสตร แ ละ
รัฐประศาสนศาสตร บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศกฎหมาย
ปรัชญาการเมื อง การบริห ารจัดการภาครัฐ การจัดทํ าและสงมอบบริการสาธารณะ การบริห ารจัดการ
ภายในท อ งถิ่ น อั น จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ทํ า ให ผู เรี ย นสามารถประยุ ก ต ใช ในการทํ า งาน
เนนวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร อันนําไปสูการสราง
นวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตรได
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เนนถึงการบริหารงาน
ภาครัฐ การจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการทองถิ่น ซึ่งจะตองมีการรับฟงความ
คิดเห็ นและความตองการของคนในชุมชนและในทองถิ่น ทําให ผูเรียนมีทักษะในการติดตอสื่ อสาร การ
ประสานงานและเรี ย นรูที่ จ ะรับ ผิ ด ชอบตอสังคม รวมทั้ งสามารถเสนอความเห็ น ในสถานการณ ตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม
5) ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อสารและการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและ
วิธีการทางสถิติในการนําเสนอ อธิบาย รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางเหมาะสม (โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร)
3.1.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการ
บริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐการจัดการดานทรัพยากรดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การ
เปนผูประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงิน ขององคการภาครัฐ การบริหารรายไดภาครัฐ การบริหาร
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รายจายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงดานการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณทองถิ่น การ
บริหารรายไดและรายจายของทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น เปนตน โดยมีความสัมพันธกับมาตรฐานผล
การเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
1) ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทํ า ให ผู เรี ย นมี ค วามเข า ใจในการบริ ห ารการคลั ง และ
งบประมาณทัง้ ในระดับประเทศและระดับทองถิ่น ความโปรงใสทางดานการคลังและงบประมาณความเสี่ยง
ดานการคลังและงบประมาณ ซึ่งสงผลใหผูเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได และสราง
สํานึกในความรับผิดชอบทางดานการคลังและงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณการวิเคราะห
งบลงทุน การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ จะเปนประโยชนใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการทํางาน
และระบบการเงินการคลังขององคการที่ไปปฏิบัติงานได
3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ
การวิเคราะหงบลงทุน การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจ อธิบาย
วิเคราะห สังเคราะห สถานการณทางดานการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจน เสนอแนะทางเลือก
ทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหวางประเทศ
4) ด านทั กษะความสั มพัน ธระหวางบุ คคลและความรับ ผิด ชอบ ทําใหผูเรีย นสามารถ
สื่อสารและถายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณตอสาธารณะ และผูเกี่ยวของไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ตลอดจนรับฟงความเห็นและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณทางการคลังและงบประมาณ
ไดอยางเหมาะสม
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผู เรี ย นสามารถวิ เคราะห ตั ว เลขทางเศรษฐกิ จ ต า ง ๆ เพื่ อ นํ ามาอธิ บ ายสถานการณ ท างการคลั งและ
งบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อที่จะพยากรณและนําเสนอทางเลือก ทางการ
คลังบนหลักฐานเชิงประจักษ
3.1.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูในแตละดาน ดังนี้
1) ดานคุณ ธรรม จริยธรรม มุงสงเสริมการบริห ารจั ดการภาครัฐและเอกชน ใหมีความ
โปรงใส เปนธรรม ทําใหลดความเสี่ยงภายในองคการ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ซึ่งเปน
การสรางคานิยมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารภายใน
องคการตอไป
2) ด า นความรู ทํ า ให ผู เรีย นเข าใจหลั ก การการบริห ารจัด การภาครัฐ และภาคเอกชน
การจั ด การสมั ย ใหม ธุ รกิ จ การเมื องและการบริห ารจัดการ การแขงขัน และพลวัตองคการ นวัตกรรม
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ทางการบริหารจัดการ อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
องคกร และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ
3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห สถานการณที่มีความซับซอนใน
องคการ ตลอดจนสามารถที่จะนําความรูดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนาทางการบริหารจัดการได
4) ดานทั กษะความสั มพั นธระหวางบุค คลและความรับผิด ชอบ ทํ าให ผูเรียนเขาใจถึ ง
ความสัมพันธของบุคคลภายในองคการทั้งภาครัฐและเอกชน และผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของ
ตนกับเพื่อนรวมงาน ปรับตัวเขากับสังคมและมีความรับผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผู เรี ย นสามารถวิ เคราะห ป ญ หา หาแนวทางแก ไขป ญ หาได อ ย างเป น ระบบ โดยใช วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ใน
การนําเสนอ อธิบาย รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
3.1.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแต
ละดาน ดังนี้
1) ดานคุณ ธรรม จริยธรรม มุงสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีความโปรงใส เปนธรรม
มีธรรมาภิบาล ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนการสรางคานิยมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมแกผูเรียน และเปนผูนําทองถิ่นที่ดี
2) ดานความรู ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีดานการปกครองทองถิ่น การกระจาย
อํานาจ โครงสรางการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการภายในทองถิ่น อันจะนําไปสู
การพั ฒ นาอยา งยั่ งยืน ทํ า ให ผูเรีย นสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู
การบริหารการพัฒนาทองถิ่นได
3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีดานการปกครองทองถิ่น
การกระจายอํานาจ โครงสรางการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการภายในทองถิ่น
ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการทํางาน เนนวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น
4) ด า นทั ก ษะความสั มพั น ธ ระหว า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ เน น ถึ งการปกครอง
ทองถิ่น การกระจายอํานาจ โครงสรางการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการภายใน
ท องถิ่ น ทํ าให ผูเรี ยนมี ทักษะในการติ ดตอสื่อสาร การประสานงานและเรียนรูที่จ ะรับ ผิดชอบตอสังคม
รวมทั้งสามารถเสนอความเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
5) ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อสารและการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและ
วิธีการทางสถิติในการนําเสนอ อธิบาย รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางการปกครองทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสม (โดยเฉพาะวิชาหลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น การบริหารการเงินการคลัง
ทองถิ่น)
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3.1.8 กลุมองคความรูดานบริหารงานยุติธรรม มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ
ดาน ดังนี้
1) ด า นคุณ ธรรม จริยธรรม ทําใหผู เรียนมี ความเขาใจแนวคิดและหลักการบริห ารงาน
ยุ ติ ธ รรม จริ ย ธรรมของผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บั ติ งาน ซึ่ งจะทํ าให ผูเรีย นสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติงานตามหลั ก
กฎหมาย ยึดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
2) ด านความรู ทํ าให ผู เรีย นเขาใจแนวคิด หลักการบริห ารงานยุ ติ ธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการปฏิบัติและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใช
ความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักกฎหมาย
3) ดานทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนเขาใจหลักการบริหารงานยุติธรรมที่จะทําใหผูเรียน
สามารถประยุกตใชในการทํางาน เนนวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นบนหลักกฎหมายและมีความ
ยุติธรรม
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะเนน
ถึงการบริหารงานยุติธรรม เขาใจถึงความสัมพันธของบุคคลภายในองคการ พฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคล กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในองคการ ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของตนกับเพื่อน
รวมงาน เคารพกติกาขององคการและสังคมไดอยางเหมาะสม
5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให
ผู เรีย นสามารถวิเคราะห ป ญ หา หาแนวทางแก ไขป ญ หาไดอ ยางเป น ระบบ โดยใชห ลักกฎหมายนํ ามา
ประยุกตใชในการอธิบ ายและพรรณนาวิเคราะหป ญหา และแนวทางแก ไขปญหาในเชิงบริหารไดอยาง
เหมาะสม
3.2 กลยุ ท ธ การสอนและการประเมิ น ผลการเรีย นรู เพื่ อผลิต บั ณ ฑิ ตทางรัฐ ประศาสนศาสตรที่ มี
คุณ ภาพออกสูสังคม และไดมาตรฐานผลการเรียนรูต ามที่กําหนดในมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงกําหนดกลยุทธการสอน และการประเมิน ผลการเรียนรู เพื่ อเปนแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.2.1 กลยุ ทธ การสอน แนวทางการจัดการความรูตามกลุมองคความรูสําหรับ ผูเรีย น เพื่อให
บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร มีความรูตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รวมถึงคุณลักษณะ
ดา นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซึ่ งมี ความสํ า คั ญ ในการปฏิ บัติงานและการดํารงชีพในสังคม กลยุทธการสอน
แบงเปน 2 ระดับ คือ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับรายวิชา
1) กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร
1.1) มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาเรียนกอนหลัง การกําหนดวิชาพื้นฐาน และวิชาบังคับของ
รายวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร
1.2) สงเสริมการสรางงานวิจัย โดยกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานสารนิพนธที่เปน
สวนหนึ่งของการฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร มีการนําองคความรูทางรัฐประศาสน
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ศาสตรมาประยุกตใชกับการศึกษา วิเคราะห แกปญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
1.3) มุงเนนแนวความคิดใหมหรือเนนการแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพื่อใหบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร มีมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ของหลั กสู ตรครบถ วนทั้ ง 5 ด าน และไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรีย นรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ได แก การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตล ะ
รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รให ส อดคล องกั บ มาตรฐานที่ กํ าหนด ในแผนแสดงการกระจายความรับ ผิด ชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
2) กลยุทธการสอนระดับรายวิชา
2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตามหลักสูตร ซึ่งไดจัดลําดับตามกล
ยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพื่อใหผูเรียนมีความรู สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและ
สังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทั้ งในฐานะผูรับและผูนําเสนอ ไดแก
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) การสอนแบบเนนกรณี ปญหา
(Problem Based) เปนตน
2.2) มีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถามใหคิดวิเคราะหเพื่อการ
คนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก ไดแก
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) การสอนแบบเนนการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง (Self-Study) การสอนแบบมุงเนนการคิดวิเคราะห (Criticality - Based Instruction)
เปนตน
2.3) การใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนการสอน ผูเรียนและ
ผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 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) การสอนแบบเน น กรณี ป ญ หา (Problem Based) มุ งเน น วิ ธี ก ารสอนที่ ให ผู เรี ย น
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรู
ดวยตนเอง โดยผู สอนเปน ผูใหคําแนะนํ า เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญ หามากกวาการจําเนื้ อหา
ขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม
3) การสอนแบบเน น การแสวงหาความรูด วยตนเอง (Self-Study) เน น ให ผูเรี ย นมุ ง
แสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน การคนพบ การเรียนแบบแกปญหา
การเรียนรูเชิงประสบการณ ซึ่งใชการเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม
4) การสอนแบบ CCPR Model เปน กระบวนการเรีย นการสอนที่สอดคลองกับ แนวคิ ด
การศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย
4.1) การสอนแบบมุ งเน น การคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เป น การ
สอนที่มุงใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหเขียนรายงานที่สะทอนความ
คิดเห็นของตนเอง ภายหลังที่ไดมีการทดสอบกับเพื่อนหรือกับอาจารย จนความคิดเห็นตกผลึกและถายทอด
ออกมาเปนงานเขียนหรืองานสรางสรรคอื่น
4.2) การสอนแบบมุ งเน น การสร างผลงาน และพั ฒ นาเพื่ อ ให เกิ ด ความคิ ด เห็ น ใหม
(Creativity-Based Instruction) เป น การเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นามาจากการวิ จั ย (Research-Based
Instruction) มุงเนนผูเรียนสรางผลงาน และพัฒนาเพื่อใหเกิดความคิดใหม ๆ โดยเริ่มจากการตั้งประเด็น
การศึกษาหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะไดรับการพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม ๆ เพื่อแกไขปญหาดานนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ในบริบทของสังคมไทย
4.3) การสอนแบบมุงเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตาง ๆ
4.4) การสอนแบบมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (ResponsibilityBased Instruction) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนาแนวทางการแกไข
5) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปนการ
สอนที่มุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิด
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการอภิปรายในหลายลักษณะ
ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน การ
อภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุมยอย แบบปุจฉาวิสัชนาแบบโตวาที เปนตน
6) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนได
สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนฝกทําหรือซักถามไป
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พรอม ๆ กัน ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอนรายวิชาที่ตองการ
ใหผูเรียนรูวิธีแกปญหาในทางปฏิบัติ
7) การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนได
เรี ย นรู เนื้ อ หาจากการเข าไปอยู ในเหตุ ก ารณ ที่ ส ร างขึ้ น มาซึ่ งมี ส ภาพใกล เคี ย งความเป น จริ งมากที่ สุ ด
ทั้งสภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกการ
แกไขปญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณที่เผชิญอยู เชน การสรางสถานการณ จําลองการทําธุรกิจ
เกมจําลองสถานการณ เปนตน
ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผูสอนตองพิจารณาบริบทของผูเรียน
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 หรือการนําเสนอผลของการสืบคนที่ไดรับมอบหมาย(Summarization
or Presentation of Assignment)
15. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning)
16. กิจกรรม (Activities)
3.2.3 กลยุทธการประเมิน ผลการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งตองวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ให ค รบตามมาตรฐานผลการเรีย นรูข องหลั กสู ต รทั้ ง 5 ด าน เทคนิ คหรือ วิธีก าร
มีการดําเนินการหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซึ่งประกอบดวยการสอบกลางภาค การสอบปลาย
ภาค การสอบยอย การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพื่อนรวมหองการนําเสนอเปน
รายงาน การอภิ ป ราย การวั ด ผลจากพฤติ ก รรมในห อ งเรี ย น การวั ด ผลการเรี ย นรู ในแต ล ะด านจะมี
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การเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพื่อใหการวัดและการประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง
เที่ยงตรง และเปนไปตามที่คาดหวัง โดยเนนกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การสังเกตพฤติกรรม การสอบขอเขียน การประเมินผล
งานที่มอบหมาย เปนตน
2) ดานความรู ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การเขียนรายงานและนําเสนอ
ดวยวาจา เปนตน
3) ดานทักษะทางปญญา ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การเขียนรายงาน
นําเสนอดวยวาจา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิด
การประมวลความรูของผูเรียน เปนตน
4) ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก การสั ง เกต
พฤติกรรม ประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ เปนตน
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
สอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นใชการประเมินผลงานที่
มอบหมายและการนําเสนอ เปนตน
ทั้งนี้ เกณฑการวัดและการประเมินผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
4. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุวา
เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย รูคุณคาและรักษความเปนไทย
2) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนพลเมืองที่เขมแข็ง 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) สามารถบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2) สามารถสรางสรรคนวัตกรรม/สามารถเปนผูประกอบการ
3) สามารถแสวงหาความรู คิด วิเคราะห วางแผนและประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ
4.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตความรูเชิงตัวเลขเพื่อการคํานวณเบื้องตน
2) สามารถสื่อสารและนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ
3) สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมภาษาและการสื่อสาร
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1500204 การสื่อสารอยางผูนํา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
1500001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1
1500002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2
กลุมสังคมศาสตร
2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2000202 สีสันแหงชีวิต
2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
กลุมมนุษยศาสตร
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม
กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4000201 เทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรม

คุณธรรม
จริยธรรม
1



ความรู
1





































































































3
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1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1
2
3

2



2

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1






































ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
รายวิชาเลือก
กลุมภาษาและการสื่อสาร
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดใหสมั ฤทธิ์ผล
1500206 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1500208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
1500209 การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ
1500210 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
1500211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
1500213 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
1500214 ภาษาเขมรเบื้องตน
1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
1500216 ภาษาพมาเบื้องตน
1500217 ภาษาเวียดนามเบื้องตน

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1
2
3











ทักษะทางปญญา

1

2

1





































































































































2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1



3

1

2
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ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมสังคมศาสตร
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
2000205 วัยใส ใจสะอาด
2000206 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
2000207 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2000208 เศรษฐกิจสรางสรรค
2000209 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
2000210 ทองถิ่นศึกษากับภูมิปญญาไทยในการพัฒนาทองถิ่น
กลุมมนุษยศาสตร
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
2500202 ความสุขของชีวิต
2500203 มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ
2500204 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต
2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
4000103 การคิดเชิงเหตุผล

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1
2
3

ทักษะทางปญญา

1

2

1































































































2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1

3



1
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2

ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
4000202 การสรางสรรคนวัตกรรม
4000203 ฟต ฟอร เฟรม
4000204 มนุษยกับการใชเหตุผล
4000205 ความรอบรูทางดานสุขภาพ
4000206 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม
4000208 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
4000209 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4000210 พื้นฐานงานชางในชีวิตประจําวัน

คุณธรรม
จริยธรรม
1

ความรู

ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1
2
3





2

1

2
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) พั ฒ นานิสั ยและประพฤติ ตนอยางมีคุณ ธรรม จริย ธรรม และดว ยความรับ ผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) สามารถปรับ วิ ถีชี วิต ในความขัดแย งทางคานิย ม และจัด การป ญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
4.2.2 ความรู
1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหนั กรูถึงงานวิ จัย ในปจ จุบั น ที่ เกี่ย วของกับ การแกปญ หาและการต อยอดองค
ความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4.2.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสน
ศาสตร จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะห สถานการณ หรือสภาพปญ หาที่ซับ ซอน โดยใชความรู
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
4.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มี ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญ หาไดอยางเหมาะสมกับ พื้น ฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม
4.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

104

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมวิชาแกน
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
9011107 การปกครองทองถิ่นไทย
9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ
9012110 ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบือ้ งตน
9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร
กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
9011201 ทฤษฎีองคการ
9012202 พฤติกรรมองคการ
9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2



















ความรู
1

2




ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

3

ทักษะทาง ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
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3






2








1
























ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ (ตอ)
9013204 เทคนิคการบริหาร
กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการสาธารณะ
กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
9012401 การสรรหาและการคัดเลือก
9013402 แรงงานสัมพันธ
กลุมองคความรูด านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
9011501 ระบบบริหารราชการไทย
9012502 การบริหารการพัฒนา
9013504 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
9013505 สถิติสาํ หรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ
กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
9013601 ความเปนผูป ระกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ
กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
กลุมองคความรูด านองคการและการจัดการ
9012208 วัฒนธรรมองคการและการจัดการภาครัฐ
9012209 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองคการ

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2



ทักษะความสัมพันธ

ความรู
1

2

3

ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
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3









2









1










ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
























ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ (ตอ)
9012210 องคการสมัยใหม
9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
9013206 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
9014207 ภาวะผูนํา
กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
9013303 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย
9013304 การประเมินผลโครงการสาธารณะ
9013305 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ
9013306 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย
9013307 กลุมผลประโยชนกับนโยบายสาธารณะ
9013308 นโยบายการจัดการภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉิน
9013309 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ
กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
9012407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
9013403 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ
9013406 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

ทักษะความสัมพันธ

ความรู
1

2

3

ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

1

2

3
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ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (ตอ)
9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย
9013409 การบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อความเปนเลิศ
9013410 การสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูง
9014404 คาตอบแทนและสวัสดิการ
กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1
9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
9013510 รัฐประศาสนศาสตรและประชาธิปไตย
9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
9013512 ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือขาย
9013513 การจัดการภาครัฐสมัยใหม
9014508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบื้องตน
9012608 เศรษฐศาสตรจุลภาคกับการบริหารงานภาครัฐ
9012609 เศรษฐศาสตรมหภาคกับการบริหารงานภาครัฐ
9013602 ระบบงบประมาณ

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

ทักษะความสัมพันธ

ความรู
1

2



3

ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3

3
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
























ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ (ตอ)
9013604 การบริหารความเสี่ยง
9013606 การบริหารการลงทุนสาธารณะ
9013607 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
9014605 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของรัฐ
กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
9013801 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ
9013802 การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง
9013803 การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและภาคเอกชน
9013804 การตลาดสําหรับการบริหารงานภาครัฐ
9012805 ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น
9011901 การจัดองคกรสวนทองถิ่น
9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น
9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
9012904 การบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น
9013905 การบริหารจัดการเมือง
9013906 การปกครองภูมภิ าคและทองถิ่น
9013907 การจัดการปกครองทองถิ่นสมัยใหม

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

ทักษะความสัมพันธ

ความรู
1

2

3

ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี


















ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น (ตอ)
9013908 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการทองถิ่น
9013909 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทองถิ่น
9013910 หุนสวนความรวมมือในการบริหารจัดการเมือง
9013911 นวัตกรรมในการบริหารจัดการเมือง
9013912 การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
9013913 การบริหารการศึกษาทองถิ่น
9013914 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิ่น
9013915 การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น
9013916 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
9013917 การบริหารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น
9013918 การบริหารและการปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ
กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม
2561301 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
2562301 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
2563402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2563501 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2564402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2



ทักษะความสัมพันธ

ความรู
1

2

3

ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม (ตอ)
2564403 กฎหมายลักษณะพยาน
9013001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
9013002 กฎหมายแพงและพาณิชย
9013003 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา
9014712 สหกิจศึกษา

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

ทักษะความสัมพันธ

ความรู
1

2



3

ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3





ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
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5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา
ชั้นป
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ความคาดหวัง/สมรรถนะ
ดานความรู
ทักษะที่ได
นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง ทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร
ความรูเบื้องตนของรัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร เบื้องตน
หลักธรรมาภิบาล การปกครองทองถิ่นไทย ระบบ
บริหารราชการไทย การบริหารทรัพยากรมนุษย และ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
นักศึกษามีความรูดานรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารการคลังและงบประมาณ การสรรหาและ
การคัดเลือก พฤติกรรมองคการ ดิจิทัลสําหรับการ
บริหารงานภาครัฐ และระบบงานสารบรรณ
นักศึกษามีความรูดานรัฐประศาสนศาสตรขั้นสูง เรื่อง ทักษะดานการคิดวิเคราะห
การวิเคราะหและบริหารโครงการ แรงงานสัมพันธ
เทคนิคการบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ ความเปน
ผูประกอบการสาธารณะ เศรษฐศาสตรและสถิติ
นักศึกษานําความรูมาดําเนินการวิจัยและสัมมนาดาน ทักษะการปฏิบัติงาน
รัฐประศาสตรศาสตร และการประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานอยางมีสว นรวมในสถานประกอบการภาครัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวของทางดานรัฐประศาสนศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปน ไปตามแนวการจัดการ
เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ
ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา
โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิ ต
ที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น
โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู
ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พร อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู และการพั ฒ นา
องคความรูของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน
(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
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 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนั กศึ กษาที่มีคุณ สมบั ติครบถวน ยื่น คํารองแสดงความจํ านงขอสําเร็จการศึกษาต อ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการจัด ปฐมนิเทศสําหรับ อาจารย ที่เข าใหมและอาจารยพิเศษ เกี่ย วกับ นโยบายและเป าหมายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่ สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒ นา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ หรือการทําผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมี ส วนรว มในกิ จ กรรมบริ การวิช าการแกชุม ชนที่ เกี่ย วของกับ การพัฒ นาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2.2.3 ส งเสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรูใหม แ ละเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดํ าเนิ นงานของหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ ดังนี้
1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน 6) สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มี ค ณะกรรมการประจํ า คณะ คณะกรรมการวิ ช าการประจํ าคณะ และคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนิน
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป
1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ที่รับผิดชอบเปนไปอยาง
มีคุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 บั ณ ฑิ ตมี คุณ ภาพเป นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ โดยพิ จารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจไปใช
ในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม
มคอ.2 ของหลักสูตร และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันที่ประกาศใช
3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3.1.3 จัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยที่ปรึกษา
ทําการชี้แจงระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนการปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา
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3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับ นักศึกษาใหมระดับ มหาวิทยาลั ย เชน การปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เปนตน
3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย มี ระบบอาจารย ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ทํ าหน าที่ ดู แลให คํ าปรึกษาทั้ งในเรื่องวิช าการ เช น
การลงทะเบี ย นเรีย น การถอน-เพิ่ มรายวิช าเรีย น และการปรับ ตั วของนั กศึ กษา โดยอาจารยที่ ป รึ กษา
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 กรณีที่นักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ
พรอมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน
4. อาจารย
4.1 การพัฒนาอาจารย
4.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ส ง เสริ ม อาจารย ใ นการเพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มพูมความรูในระดับที่สูงขึ้น
4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย
โดยใชเปนเงื่อนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพี่เลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขึ้นตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น
4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม
4.2.1 คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร ทํ าการวิเคราะหอัตรากํ าลังระยะเวลา 5 ป และทําแผน
การรั บ อาจารย ใหม ในกรณี ที่ ส าขาวิ ช ามี ค วามต อ งการอาจารย ใหม เพิ่ ม เติ ม ทํ า บั น ทึ ก ข อ ความถึ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับอาจารยใหมเพิ่มเติมหรือทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุ
4.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการประชุ ม กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ อาจารย ใหม ใ ห
มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันที่ประกาศใช
4.3 คุณภาพอาจารย
4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมทั้งติดตาม
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การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันที่ประกาศใช
4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความพึง
พอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
5.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ การพัฒ นาหลักสูตรทุ ก ๆ 5 ป
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับปจจุบันที่ประกาศใช
5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูต ร
และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร
2) สาขาวิ ช าจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสนอมหาวิ ท ยาลั ย
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน
(ถามี)
2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมทั้งทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ
เนื้อหาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปจจุบันที่ประกาศใช
3) สาขาวิช านํ าเสนอหลั กสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิ จ ารณา พรอมดําเนิน การ
ปรับแกตามคําแนะนํา
4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม
ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา
5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ
เปดหลักสูตร
6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครปฐม และสงขอมูล หลั กสู ตร (มคอ.2) ใหสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาผานระบบ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร
5.1.3 อาจารย ผูรั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรรายงานผลการดําเนิ น งานของหลักสูตรตามมหาวิท ยาลัย
กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ประชุมรวมกันกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณที่
เกี่ยวของกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน ในการ
จัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
1) อาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิชารับ ผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไป
อยางมีคุณภาพ
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4,
5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ
3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5
และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 การประเมิน ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแหงชาติ อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมทั้ง
พิจารณาใหผลการเรียน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการ
เรียนของรายวิช าต าง ๆ สงไปยั งคณะเพื่ อตรวจสอบความถู กต องแลวนําสงสํานั กส งเสริ มวิช าการและ
งานทะเบียน ตามลําดับ
5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน
5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความความรูและเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นป
ที่ 1-4 เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในประกอบอาชีพ เชน กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การ
บําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม กิจกรรมสงเสริมวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ เปนตน
5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.5.1 อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
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
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.5.4 สาขาวิชาจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ
ดําเนินงานเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
6.1.1 อาจารย ผู ส อนเสนอรายชื่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น ที่ ต อ งการ เช น หนั งสื อ สื่ อ ตํ าราสื่ อ การเรี ย น
การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
6.1.2 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรดําเนิ น การของบประมาณจากมหาวิทยาลั ย และจั ด สรร
งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ
6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูที่เกี่ยวของ
6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษา
ที่ผานมา มาใชในการพิจารณาเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2564 2565 2566 2567 2568

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

120





















ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

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
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากระดับ 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ จ ะใช ในการประเมิน และปรับ ปรุงยุท ธศาสตรที่ ว างแผนไวเพื่ อพั ฒ นาการเรีย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึ กษา การตอบคํ าถามของนักศึกษาในชั้น เรียน ซึ่งเมื่ อรวบรวมขอมูล ที่กลาวขางตน แลวจะสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรีย นและปลายภาคเรีย น จะสามารถชี้ไดวาผูเรีย นมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ให นั กศึ กษาไดมีการประเมิ นผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมด เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาประจํ าป ตามดั ช นี บ งชี้ ผ ลการดํ าเนิ น งานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7 ข อ 7
โดยคณะกรรมการประเมิน อย างน อย 3 คน ประกอบด วยผูทรงคุณ วุฒิ จากภายนอก อยางน อย 1 คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพั ฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย
นั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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126
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129

130

131

132

133

ภาคผนวก ข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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137
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ภาคผนวก ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ภาคผนวก จ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

145

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวรุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
พบ.ม.
รป.บ.
อ.บ.

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
อักษรศาสตร

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
9011106
9014110
9013402
9011501
9013404

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่สําเร็จ
2552
2542
2543
2531

ตั้งแตปการศึกษา 2543–ปจจุบัน

ชื่อวิชา
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระบบบริหารราชการไทย
แรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน

ผลงานทางวิชาการ
รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ. 2563. ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรที่
ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสราง
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 ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร
พระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”, 9-10
กรกฎาคม 2563: อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
10 หนา, 2432-2441.
รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ. 2563. การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน จังหวัดนครปฐม. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร
พระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”, 9-10
กรกฎาคม 2563: อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
8 หนา, 2489-2496.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางกรรณิการ สุวรรณศรี
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปร.ด.
การจัดการ
รป.ม.
นโยบายสาธารณะและการบริหาร
โครงการ (เกียรตินิยม)
ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
9012502
9011105
9012401

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ปที่สําเร็จ
2558
2549
2547

ตั้งแตปการศึกษา 2549–ปจจุบัน
ชื่อวิชา

การบริหารการพัฒนา
บริหารทรัพยากรมนุษย
การสรรหาและการคัดเลือก

ผลงานทางวิชาการ
กรรณิการ สุวรรณศรี. 2562. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่วาการอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม. รายงานการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ
ครั้งที่ 2 “การเมือง การบริหาร และสังคม ในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 21-22 มีนาคม
2562 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย. 10 หนา, 194-203.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวธิดารัตน สืบญาติ
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
รป.ม.
ร.บ.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการ
การบริหารการเงินการคลัง
บริหารรัฐกิจ
ธุรกิจระหวางประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
9012103
9013109
9014610

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปที่สําเร็จ
2558
2550
2555
2548

ตั้งแตปการศึกษา 2551–ปจจุบัน
ชื่อวิชา

การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ

ผลงานทางวิชาการ
ธิดารัตน สืบญาติ. (2562). “แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (สายวิชาการ) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”. วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), 30 หนา, 48-77.
TCI (2).
ธิดารัตน สืบญาติ. 2562. การบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชนในทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลหนองรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ““วิจัยสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย สู Disruptive Society”,
11-12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 14 หนา, 1250-1263.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายบรรพต กิติสุนทร
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ศศ.ม.
รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
9012203
9014403
9012504

ปที่สําเร็จ
2557
2555

ตั้งแตปการศึกษา 2557–ปจจุบัน

ชื่อวิชา
ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน
การบริหารคาตอบแทน
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 ครั้งที่ 3 “New Normal New Life: กระบวนทัศนใหมเพื่อสืบสานอัต
ลัก ษณ สรางสรรค ภูมิปญ ญาสู การพั ฒ นาทองถิ่น ตามศาสตรพระราชา”, 25 กันยายน 2563
ศูนยกลางการประชุมออนไลน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 16 หนา, 469-484.
บรรพต กิติสุนทร. 2563. คุณภาพในการใหบริการสาธารณะของที่วาการอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 3
“การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION”, 6-7 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 11
หนา, 290-300.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายสมยศ สืบจากดี
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร
ค.บ.
การสอนมัธยมศึกษา (เกียรนิยม)
ศศ.บ.
รัฐศาสตร
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
9011506
9012107
9013110
9012202

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปที่สําเร็จ
2548
2546
2545

ตั้งแตปการศึกษา 2555–ปจจุบัน

ชื่อวิชา
รัฐประศาสนศาสตรกับประชาคมอาเซียน
รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2
พฤติกรรมองคการ

ผลงานทางวิชาการ
มนูญ จันทรสมบูรณ, สมยศ สืบจากดี และประพิณ พันธุรูดี. 2563. ความรูความเขาใจของประชาชนตอการ
มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New
Normal New Life: กระบวนทัศนใหมเพื่อสืบสานอัตลักษณ สรางสรรคภูมิปญญาสูการพัฒนา
ทองถิ่นตามศาสตรพระราชา”, 25 กันยายน 2563 ศูนยกลางการประชุมออนไลน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร. 6 หนา, 216-221.
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อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายมนูญ จันทรสมบูรณ

2

นายไตรภพ สุวรรณศรี

วุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ผลงานทางวิชาการ

ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มนูญ จันทรสมบูรณ, สมยศ สืบจากดี และประพิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550
พันธุรูดี. 2563. ความรูค วามเขาใจของประชาชนตอ
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของเทศบาล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2535
เมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
นครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2530
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 3
“New Normal New Life: กระบวนทัศนใหมเพื่อ
สืบสานอัตลักษณ สรางสรรคภูมปิ ญ
 ญาสูการพัฒนา
ทองถิ่นตามศาสตรพระราชา”, 25 กันยายน 2563
ศูนยกลางการประชุมออนไลน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร. 6 หนา, 216-221.
ไตรภพ สุวรรณศร. 2562. แนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อ
รป.ม. (การปกครองทองถิ่น)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546
การพัฒนาทองถิ่น. รายงานการประชุมวิชาการราช
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
ภัฏรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540
ที่ 2 “การเมือง การบริหาร และสังคม ในยุคดิจิทัล
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 21-22 มีนาคม 2562 ณ
หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัด
เชียงราย. 15 หนา, 338-352.
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วิชาที่สอน
9013204 เทคนิคการบริหาร
9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร

9011107 การปกครองทองถิ่นไทย
9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร

ที่

ชื่อ-สกุล

3

นางกัณฑธิมา นิลทองคํา

4

นายธนปพน ภูสุวรรณ

วุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ผลงานทางวิชาการ

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
Sayam Aroonsrimorakot, Meena Laiphrakpam,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553
Warit Paisantanakij, and Guntima
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
Nilthongkum. (2020). “Barriers in the
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542
employment of persons with disabilities”.
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
Interdisciplinary Research Review.
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
Volume 15, Number 4 (July-August 2020).
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
7 Pages, 1-7. TCI (2).
สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2531
ปร.ด. (การวิจยั และสถิติทางวิทยาการปญญา) ธนปพน ภูสุวรรณ, ชลิดา ตระกุลสุนทร, พงษศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
ศรุติปกรณ และกุลพัฒน ยิ่งดํานุน. (2562).
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
“ผลการใหคําปรึกษากลุมตามแนวคิดการปรับ
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545
พฤติกรรมทางปญญาตอทักษะทางสังคมของ
น.บ. (นิติศาสตร)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี.” วารสารราชภัฏ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2532
สุราษฎรธานี. ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2562). 28 หนา, 111-137. TCI (2).
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วิชาที่สอน
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร
9011201 ทฤษฎีองคการ
9012302 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
9014503 การบริหารเชิงกลยุทธ
9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
เบื้องตน
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
9013301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการ
สาธารณะ
9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
เบื้องตน

ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง
หัวขอ
ชื่อหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร

ปรัชญา

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
Bachelor of Public Administration Program in
Public Administration
1. อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี
2. อาจารย ดร.กรรณิการ สุวรรณศรี
3. อาจารย ดร.ธิดารัตน สืบญาติ
4. อาจารยสมยศ สืบจากดี
5. อาจารยบรรพต กิติสุนทร
1. อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี
2. อาจารย ดร.กรรณิการ สุวรรณศรี
3. อาจารย ดร.ธิดารัตน สืบญาติ
4. อาจารยสมยศ สืบจากดี
5. อาจารยบรรพต กิติสุนทร

มุงผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรทมี่ ีความรูและ
คุณธรรม สามารถบูรณาการ องคความรูส ูการแกปญ
 หา
และพัฒนาทองถิ่น

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
Bachelor of Public Administration Program in
Public Administration
1. อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
2. อาจารย ดร.กรรณิการ สุวรรณศรี
3. อาจารย ดร.ธิดารัตน สืบญาติ
4. อาจารยบรรพต กิติสุนทร
5. อาจารยสมยศ สืบจากดี
1. อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
2. อาจารย ดร.กรรณิการ สุวรรณศรี
3. อาจารย ดร.ธิดารัตน สืบญาติ
4. อาจารยบรรพต กิติสุนทร
5. อาจารยสมยศ สืบจากดี
6. อาจารย ดร.มนูญ จันทรสมบูรณ
7. อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธมิ า นิลทองคํา
9. อาจารย ดร.ธนปพน ภูสวุ รรณ
มุงผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรทมี่ ีความรูและ
คุณธรรม สามารถบูรณาการองคความรูสูการพัฒนาทองถิ่น
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หมายเหตุ
คงเดิมตาม มคอ 1

ปรับใหมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

เพิ่มจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตาม
สัดสวนจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตอ
นักศึกษา (1:30)

หัวขอ
ความสําคัญ

วัตถุประสงค

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอ
แผนอัตรากําลังของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน
หนวยงานรัฐรูปแบบพิเศษ และแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในทองถิ่นที่จะรองรับการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง รวมทั้งตอบสนองความตองการบุคลากรดานการ
บริหารของภาคเอกชน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานรัฐประศาสนศาสตรทมี่ ีความรู
แบบสหวิทยาการ มีความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิที่สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรใหมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สํานึก
ในความเปนไทย เขาใจและสามารถปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสสังคม
โลก
3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรใหมีมาตรฐาน
การเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมุงผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองตอแผนอัตรากําลังของหนวยงานภาครัฐ และ
รองรับแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นที่จะเติบโตสู
ความเปนเมือง รวมทั้งตอบสนองความตองการบุคลากรดาน
การบริหารของภาคเอกชน

หมายเหตุ

เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
ปรับวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการผลิตบัณฑิต
1. มีความรูแบบสหวิทยาการ มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎี นักปฏิบัติ
และภาคปฏิบตั ิที่สามารถนําความรูไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย พรอมทีจ่ ะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา และสามารถนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชกับการ
บริหารงาน
3. มีมาตรฐานการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หัวขอ
โครงสรางหลักสูตร

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 127 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
5) เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
33 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
39 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต ปรับรายวิชาใหเปนไปตามการเรียนการสอนใน
รายวิชาบังคับ
ศตวรรษที่ 21
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล 3(3-0-6)
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
1500204 การสื่อสารอยางผูนํา
3(3-0-6)
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หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ตอ)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
1500143 สนทนาภาษามาเลย
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
1500145 สนทนาภาษาลาว
1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
1500147 สนทนาภาษาพมา
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3(3-0-6)
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6)
1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดใหสัมฤทธิ์ผล
3(3-0-6)
1500206 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3(3-0-6)
1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
1500208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
1500209 การนําเสนองานดวยวาจาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1500210 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
3(3-0-6)
1500211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)
1500213 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3-0-6)
1500214 ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
3(3-0-6)
1500216 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
1500217 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6)
1500002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6)

158

หมายเหตุ

หัวขอ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(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 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
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 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2000205 วัยใส ใจสะอาด
3(3-0-6)
2000206 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
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 บังคับ
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ตอ)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
2500119 ทวารวดีศึกษา

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
2500202 ความสุขของชีวิต
2500203 มนุษยกับการพัฒนาจิตใจ
2500204 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิต
2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน

หมายเหตุ
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 ทักษะในศตวรรษที่ 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

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ตอ)

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุมวิชาแกน
39
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
9014112 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบั สิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
4000208 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
4000209 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
4000210 พื้นฐานงานชางในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
1. กลุมวิชาแกน
33
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
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 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)
9012110 ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
9014111 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)
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ปรับรายวิชาใหมคี วามทันสมัยและตอบสนองความ
ตองการของตลาดในปจจุบัน

หัวขอ
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

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 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 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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หมายเหตุ

หัวขอ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7
หนวยกิต

ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
ข. แผนสหกิจศึกษา

2.4.1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
2.4.2 แผนสหกิจศึกษา
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หมายเหตุ

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาแกน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย สถานภาพ ระเบียบวิธีศึกษา
และพัฒนาการของวิชารัฐศาสตร ปรัชญาทางการเมือง บริบท
ทางการเมือ ง ความรูทั่วไปเกี่ย วกับ รัฐ ระบอบการเมือ ง การ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบกฎหมาย ระบบการเลือ กตั้ ง
ระบบบริหารราชการ สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน
วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การมีสวนรวม
ทางการเมือง ความเปนพลเมือง
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาใหทันสมัย
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร
ความหมาย ความสํ า คั ญ และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม และจริยธรรมที่จําเปนสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งแนวคิดดานจิตอาสา กระบวนการปลูกฝง ดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติและการนําไป
ประยุกตใชกับ การประกอบอาชีพ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความหมาย ความสํ าคั ญ และวิธีก ารศึก ษารัฐ ศาสตร รัฐและ
องคประกอบของรัฐ ปรัชญาการเมือง อุดมการณทางการเมือง
และระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญ โลกาภิวัตนกับการเมือง
ความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบราชการ สิทธิเสรีภาพและ
สิท ธิม นุ ษ ยชน การเมื อ งภาคพลเมื อ ง การมี ส วนรวมทางการ
เมือง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน สถาบันและองคกร
ทางการเมือง ทุจริตศึกษา

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรมที่จําเปนสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งแนวคิดดานจิตอาสา กระบวนการปลูกฝง ดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติและการนําไป
ประยุกตใชกับ การประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธรร
มาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
โดยเนน การอาน การเขีย น และศัพทเฉพาะทางรัฐประศาสน โดยเน น การอ า น การเขี ย น การพู ด การนํ า เสนอ การเขี ย น
ศาสตร
ประวัติสวนตัว การสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ ศัพทเฉพาะ
ทางรัฐประศาสนศาสตร ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบบรรจุเขา
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2
พัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษสําหรับนัก รัฐประศาสนศาสตรโดย รับราชการ
เนนการอาน การเขียน การพูด การนําเสนอ การสื่อสาร การ
เขี ย นประวัติ ส วนตั ว การสั ม ภาษณ ง าน รวมทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ
สําหรับการสอบ และปฏิบัติงานในราชการ
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับการสอบบรรจุเขารับราชการ รวมวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับ
รัฐประศาสนศาสตร 2 เขาไวดวยกัน
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2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

พฤติกรรมองคการ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร การศึกษา
วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยในองคการตั้งแตระดับปจเจกบุคคล
กลุ ม แล ะองค ก าร ได แก บุ คลิ ก ภ าพ ก ารรั บ รู เจตคติ
ความเครียดในการทํางาน การจูงใจ การทํางานเปนทีม ภาวะ
ผูนํา ความขัดแยงในองคก าร อํานาจและการเมืองในองคการ
วัฒนธรรมองคการ มนุษยสัมพันธในองคการ การติดตอสื่อสาร
ในองค ก าร วั ฒ นธรรมองค ก าร และการพั ฒ นาองค ก ารซึ่ ง
เชื่อมโยงไปยังกระบวนการวางแผน การควบคุมและอํานวยการ
และการบริหารเชิงกลยุทธ
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัยขึ้น
การบริหารเชิงกลยุทธ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริห ารเชิงกลยุท ธ โดยครอบคลุม
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค
ตัวชี้วัด การศึกษาสภาพแวดลอม เพื่อวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน
โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อนํามาสูการกําหนดกลยุทธที่มีความ
เหมาะสม การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผล
กลยุทธ

พฤติกรรมองคการ
ความหมาย และพั ฒ นาการของแนวคิ ด พฤติ ก รรมองค ก าร
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมองคการกับสิ่งแวดลอม คานิยม
การรับรู และการตอบสนองของบุคคลและกลุม การจูงใจ กลุม
และการทํ า งานเป น ที ม การตั ด สิ น ใจและการแก ป ญ หา การ
สื่อสาร การจัดการความขัดแยง ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ
การออกแบบและโครงสรางองคการ ความสําเร็จในการทํางาน
กับความพึงพอใจในการทํางานและความเครียดในการทํางาน

การบริหารเชิงกลยุทธ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริห ารเชิงกลยุท ธ โดยครอบคลุม
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค
ตัวชี้วัด การศึกษาสภาพแวดลอม การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน
โอกาส และภัยคุกคาม การพยากรณอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ
การวางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อนํามาสูการกําหนดกลยุทธที่มีความ
เหมาะสม การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลกล
ยุทธ
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการพยากรณอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ
เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร และการจั ด การ ความรู แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร อุป สงค อุปทาน พฤติก รรม
เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ การจั ด การบริ ก าร ผูบ ริโภค ตนทุ นการผลิต การกําหนดราคา รายไดประชาชาติ
สาธารณะ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการวิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงิน การวางงาน เงินเฟอ เงินฝด และเงินตึง การคา
และการเงิ น ระหว างประเทศ การเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
การตลาดสํ า หรั บ รั ฐ ประศาสนศาสตร การส ง เสริ ม พาณิ ช ย
อิเลคทรอนิกส แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และวิสาหกิจชุมชน
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มเนื้อหา พื้นฐาน และพาณิชยอิเลคทรอนิกส
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3. กลุม วิชาเฉพาะดานเลือกเรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25559

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
ทดลองฝก ปฏิ บัติงานทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรดานการ ศึกษา วิเคราะห และจําลองสถานการณในการปฏิบัติงานในชั้น
บริหารงาน จากหนวยปฏิบัติงานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน และ เรียน กรณีศึกษาดานการบริหารงานจากหนวยปฏิบัติงานจริงทั้ง
นําความรูและประสบการณมาใชในการศึก ษา วิเคราะหในชั้น ภาครัฐและเอกชน และฝก ปฏิบัติงานโดยประยุก ตและบูรณา
เรีย น โดยมี ก ารบู รณาการองคค วามรูภาคทฤษฎี เพื่ อนํ าเสนอ การความรูทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาใหครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู
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รายวิชาเพิ่มเติม
1. กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9012110 ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
Digital Government

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสรางนวัตกรรมภาครัฐ
Public entrepreneurship and Public innovation

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
Public Administration and change current world of society
9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
Civil Officer and Government Officer
9013905 การบริหารจัดการเมือง
Urban Governance

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาที่ถอนออก
1. กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9012111 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

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 ธํารงธัญวงศ
1. การปรับปรุงหลักสูตรควรมีลกั ษณะ โมดูล (module)
- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร
หรือกลุมวิชาตางๆ เพื่อใหการเรียนสามารถบูรณการให
- อดีตอธิการบดีสถานบันพัฒนาบริหารศาสตร อยูใ นกลุมวิชาเดียวกัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. พัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชาใหมๆ ที่สอดคลองกับ
สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปจจุบัน และ
อนาคต เชน วิชาที่เกี่ยวกับผูประกอบการ ดิจิทัล โลกา
ภิวัตน
2 ศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ
1. ในโลกยุคดิสรัปชัน ควรพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวของกับ
- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร
ดิจิทัล การจัดการขอมูล (Data science) สารสนเทศ
- ศาสตราจารย ประจําคณะรัฐศาสตร
รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวของกับแนวโนมการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทองถิ่นไปสูความเปนเมือง เชน วิชาการพัฒนาเมือง
2. การเปลี่ยนแปลงดานประชากร ควรมีวิชาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการผูสูงอายุ
3 นายวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล
1. ควรมีรายวิชาทางดานการปกครองทองถิ่นที่มีเนื้อหา
- ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารราชการ
เกี่ยวกับหลักการกระจายอํานาจ เพื่อใหนักศึกษามี
- อดีตผูวาราชการจังหวัด
แนวคิดเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาเมือง
2. ตองมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมศาสตร จิตวิทยา
ศิลปะในการบริหารงาน
3. ควรมีรายวิชาที่ปลูกฝงอุดมการณการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย บริบทสังคมไทย และเขาใจหลักอํานาจ
อธิปไตยในการปกครอง
4. หลักสูตรตองเนนการปฏิบัติใหมากขึ้น โดยมีการนําโจทย
หรือปญหาทองถิ่น มาวิเคราะห สังเคราะห และให
นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาทองถิ่น
5. หลักสูตรควรจะเนนในเรื่องของยุทธศาสตรในการปฏิรูป
ประเทศ ตามรัฐธรรมนูญใหม
6. ควรมีวิชาที่เกี่ยวกับ ปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง
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ลําดับ
คณะกรรมการ
4 ดร. ยิ่ง กีรติบูรณะ
- ผูเชี่ยวชาญดานการปกครองทองถิ่น
- อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล
- อดีตขาราชการ ระดับ 9

5

6

7

ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตรควรใหความสําคัญกับแนวคิดการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปกครองสวนทองถิ่น
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรจะสอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการ
คิดเชิงระบบ
3. เสนอใหมีการฝกปฏิบัติงานทีม่ ีการบูรณาการระหวาง
ทฤษฎี และการปฏิบัติ
ดร.ทวีศักดิ์ สุรชาติธาํ รงรัตน
1. ควรมีรายวิชาที่เปนการศึกษาในเชิง คิดวิเคราะห
- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐศาสตรและ
2. การพัฒนารายวิชาควรเนนเรื่องเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด
รัฐประศาสนศาสตร
ใหมากยิ่งขึ้น
- อดีตประธานสาขาวิชารัฐประศาสน
3. รายวิชาตางๆ ควรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถานการณโลกสมัยใหม เชน โลกาภิวัตน การ
- อดีตขาราชการกระทรวงแรงงาน
ประกอบการสังคม เศรษฐกิจชุมชน
คุณนันทพล วิชัยดิษฐ
1. ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับ ความคิดสรางสรรค หรือ
- ผูเชี่ยวชาญการบริหารภาคเอกชน
นวัตกรรม นวัตกรรมสังคม
- ผูบริหารบริษัทในเครือซีพี จังหวัดราชบุรี 2. เห็นควรใหมีรายวิชา บริหารความขัดแยง
3. เห็นควรใหเพิ่มเติมแนวคิดเรื่อง สรางเสริมสุขภาวะใน
องคกร
4. เนนพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษาใหเปนคนกลาคิด
กลาแสดงออก มีวิสัยทัศนที่จะนําไปสูการปฏิรูปใน
ทองถิ่น
5. ควรมีการทํา MOU กับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให
การฝกงานกับนักศึกษา เปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนด
นายนนท ศรีวฒ
ั นตระกูล
1. ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมายที่
- ศิษยเกาที่รับราชการในฐานะปลัดอําเภอ
เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
2. ควรมีรายวิชาที่เตรียมความพรอมในการสอบเขารับ
ราชการ ของ ก.พ.
3. ควรมีกจิ กรรมการฝกทักษะใหนักศึกษาที่สามารถจะ
ทํางานและประสานความรวมมือกับคนตางๆในชุมชนได
เปนอยางดี รวมทัง้ การมีวาทศิลปในการพูด แสดงความ
คิดเห็น และการนําเสนอขอมูลตางๆ ในทีส่ าธารณะ
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ลําดับ
คณะกรรมการ
8 นายศุภศิษฎิ์ เอกมวง
- ศิษยเกาที่ปฏิบัตงิ านในบริษทั เอกชน
- หัวหนางานบุคคลและธุรการ บริษัท
น้ําตาลมิตรผล

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ
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 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
และรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
1. ชื่อ สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (............)
รป.บ. (.................................)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (…………)
B.P.A (.................................)
3. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ดานทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติที่ เกี่ ยวข องกับ การบริห ารประเทศ
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ
สรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง
เศรษ ฐกิ จ สั ง คม วั ฒ น ธรรม และความสํ า คั ญ ของการ
เปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารและ
ใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้ง
ในระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เน น แนวคิ ด และ
กระบวนการตางๆในการบริห ารงานภาครัฐและสาขาวิช ารัฐ
ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพื่อใหบัณฑิตที่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. ชื่อ สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (............)
รป.บ. (.................................)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (…………)
B.P.A (.................................)
3. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ดานทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติที่ เกี่ ยวข องกับ การบริห ารประเทศ
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ
สรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง
เศรษ ฐกิ จ สั ง คม วั ฒ น ธรรม และความสํ า คั ญ ของการ
เปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารและ
ใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้ง
ในระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เน น แนวคิ ด และ
กระบวนการตางๆในการบริห ารงานภาครัฐและสาขาวิช ารัฐ
ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพื่อใหบัณฑิตที่
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. ชื่อ สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (............)
รป.บ. (.................................)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (…………)
B.P.A (.................................)
3. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ดานทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เกี่ย วขอ งกั บ การบริห ารประเทศ
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ
สรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง
เศรษ ฐกิ จ สั ง คม วั ฒ น ธรรมและความ สํ า คั ญ ของการ
เปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารและ
ใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้ง
ในระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เน น แนวคิ ด และ
กระบวนการต างๆในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิช ารัฐ
ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพื่อใหบัณฑิตที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
สําเร็จการศึกษาไดมีความรู ปญญาและทักษะในการประกอบ
วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและ
ให บ ริ ก ารของรั ฐ ในด า นต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิทธิผล และ เปนธรรม
4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทาง
คานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัตติ นตาม
ศีลธรรม
4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร
4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ
วิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่มีความซับซอนได
อยางเหมาะสม
4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมทีม่ ีความหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยาง
สรางสรรค
4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึง มีความรู
ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการ
แกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สําเร็จการศึกษาไดมีความรู ปญญาและทักษะในการประกอบ
วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและ
ให บ ริ ก ารของรั ฐ ในด า นต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิทธิผล และ เปนธรรม
4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทาง
คานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัตติ นตาม
ศีลธรรม
4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร
4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ
วิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่มีความซับซอนได
อยางเหมาะสม
4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมทีม่ ีความหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยาง
สรางสรรค
4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึง มีความรู
ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการ
แกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
สําเร็จการศึกษาไดมีความรู ปญญาและทักษะในการประกอบ
วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและ
ให บ ริ ก ารของรั ฐ ในด า นต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิทธิผล และ เปนธรรม
4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทาง
คานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัตติ นตาม
ศีลธรรม
4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร
4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ
วิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่มีความซับซอนได
อยางเหมาะสม
4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมทีม่ ีความหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยาง
สรางสรรค
4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึง มีความรู
ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการ
แกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
5. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อใหไดมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
อยางนอย 5 ดาน ดังนี้
5.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics
and Moral)
(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และ
จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
5.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge)
(1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
(2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อใหไดมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558
อยางนอย 5 ดาน ดังนี้
2.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics
and Moral)
(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และ
จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
2.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge)
(1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
(2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อใหไดมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558
อยางนอย 5 ดาน ดังนี้
2.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics
and Moral)
(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และ
จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
2.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge)
(1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
(2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
ศาสตร
5.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive
Skills)
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกีย่ วของกับรัฐประศาสนศาสตร จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
5.4 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
(1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
(2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม
5.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive
Skills)
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกีย่ วของกับรัฐประศาสนศาสตร จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
2.4 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
(1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
(2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive
Skills)
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกีย่ วของกับรัฐประศาสนศาสตร จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
2.4 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
(1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
(2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
Analysis, Communication and Information Technology
Skills)
(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ
(2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม
2.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology
Skills)
(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ
(2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
โดยมีเนื้อหาเหมือนขอความขางตน
7โครงสรางหลักสูตร .
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
7.1 ระดับปริญญาตรี
3.1 หลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 133
ประศาสนศาสตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา หนวยกิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม
2.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology
Skills)
(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ
(2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ข. หมวดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
โดยมีเนื้อหาเหมือนขอความขางตน
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 127
หนวยกิต

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
เฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสดั สวนจํานวนหนวยกิต ใน
แตละหมวดและหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน ดังนี้
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา 120 หนวยกิต
แบงเปน 3 หมวดวิชา
7.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
30 หนวยกิต
7.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84
หนวยกิต
ประกอบดวย กลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน หรือกลุม
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุงใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและสามารถปฏิบตั ิงานในดานรัฐประศาสนศาสตรได การ
จัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะกําหนดไว ดังนี้
กลุมวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่
จําเปนตองเรียนเพื่อเปนพื้นความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชา
เฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ
กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมองคความรูขั้นต่ําของสาขาวิชารัฐประศาสน
าสตร ซึ่งอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเดี่ยว วศิชาเอกคูหรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไม
นอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโท ตองมีจํานวนหนวยกิตไม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ .ศ.2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต
- หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ .ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต
- หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
นอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จดั หลักสูตรแบบวิชาเอกคูตอง
เพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 150 หนวยกิต
7.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 6
หนวยกิต
8. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ
พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร การ
ระดมความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร การ
ระดมความเห็นจากผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรทั่ว
ประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน
ระดมความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งได
สะทอนองคความรูที่แสดงถึงอัตลักษณของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร ไดทั้งสิ้น 5 องคความรูไดแก (1) กลุมองค
ความรูดานองคการและการจัดการ (2) กลุมองคความรูดาน
นโยบายสาธารณะ (3) กลุมองคความรูดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (4) กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร และ (5) กลุมองคความรูดานการคลังและ
งบประมาณ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) ไดนําขอบเขตและสาระสําคัญของกลุมองคความรู
ตางๆ มากําหนดเปนคําอธิบายรายวิชา ดังตอไปนี้

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ไดนําขอบเขตและสาระสําคัญของกลุมองคความรู
ตางๆ มากําหนดเปนคําอธิบายรายวิชา ดังตอไปนี้

2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบาย
2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร
2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ

2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบาย
2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร
2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
9. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสน
ศาสตรที่ผลิตออกสูส ังคมและไดมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกําหนดกลยุทธ
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
9.1 กลยุทธการสอน
9.1.1 กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร
กลยุทธการสอนระดับรายวิชา 9.1.2
9.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดระบบและกลไกในการทวน
สอบเพื่อยืนยันวานิสิต นักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาทุกคน มี
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นสิ ิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสน
ศาสตรที่ผลิตออกสูส ังคมและไดมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกําหนดกลยุทธ
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. กลยุทธการสอน
1.1 กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร
1.2 กลยุทธการสอนระดับรายวิชา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ทั้งนี้เกณฑการวัดและการประเมินผล เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษา
กําลังศึกษาอยู
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนักศึกษา
1) มีการประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสน
ศาสตรที่ผลิตออกสูส ังคมและไดมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองกําหนดกลยุทธ
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. กลยุทธการสอน
1.1 กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร
1.2 กลยุทธการสอนระดับรายวิชา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ทั้งนี้เกณฑการวัดและการประเมินผล เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไม
สําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา
เปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
นักศึกษา กําลังศึกษาอยู
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนิสิต นักศึกษา
ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมี
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ
และการประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล
10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังนิสติ
นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนิสิต นักศึกษา หลังสําเร็จ การศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
เชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง
และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงาน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวน
สอบไดตามความเหมาะสม การทวนสอบอาจจะทําไดดวย
วิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ เพื่อ
พิสูจนวาการจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค สถาบันตอง
ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปน
ที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
2) มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบ และการประเมินผลใหเปนไปตาม
แผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และ
รายงานผล
2.1.3 วิธีการทวนสอบ
ใชวิธีการทวนสอบตางๆ ไดแก การสังเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ เปนตน
2.1.4 กลยุทธการทวนสอบ
ใชกลยุทธทวนสอบตางๆ ไดแก การตรวจสอบ
การใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ และงานที่ไดรับมอบหมาย
เปนตน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา
2.2.1 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนักศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา ไดแก การสังเกต การ
สํารวจหรือการทาวิจัยเชิงสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต การตรวจสอบ การสัมภาษณ เปนตน
2.2.2 กลยุทธการทวนสอบ โดยการประเมินหลักสูตร
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
สถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอก
จะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสม
ของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู มีการประเมิน
ขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต
ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอ นกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการ ดังนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
สอนจนบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธการทวนสอบที่ใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ และงานที่
ไดรับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย นิสิต/
นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบณ
ั ฑิต และผูป ระเมินภายนอก
การรายงานเกีย่ วกับทักษะของผูใชบัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีความรวมมือทางการศึกษา ทั้งนี้
สถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจ
วาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสม่าํ เสมอ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดยคณาจารย นักศึกษาผูส ําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต และผู
ประเมินภายนอก การรายงานเกีย่ วกับทักษะของผูใชบัณฑิต
เปนตน
2.2.3 นําผลการสํารวจหรือการวิจยั เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
2.2.4 มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
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)
ข อ กํ า หนดของหลั ก สู ต รต อ งแสดงให เห็ น ถึ ง ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดว า จะได รั บ จากหลั ก สู ต รใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ความรูและความเขาใจที่ผูเรียนจะไดเมื่อจบการศึกษา ทักษะหลัก ทักษะ
ทางปญญา ทักษะเฉพาะทาง และกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรู รวมทั้ง
วิธีการ ประเมินผลที่แสดงใหเห็นการบรรลุผลชัดเจน (Program Specification, Program Structure and
Content, Teaching and Learning Approach)
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูระดับหลักสูตรและความสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy
PLOs

Outcome Statement

1
2

มีความรู ความสามารถ และทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร
สามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชใน
วิชาชีพได
สามารถคิดวิเคราะห แกปญ
 หา และสรางสรรคนวัตกรรม
ทางดานรัฐประศาสนศาสตร
วางแผนแกปญหาและปฏิบัติงานดานรัฐประศาสนศาสตรได
อยางมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผูนาํ มีมนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบ
มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3
4
5
6

Specific LO Generic LO

Bloom’s Taxonomy:
U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing
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Level



U/R



A



A



A


U



U

E = Evaluating/Creating

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
PLOs

Outcome Statement

1

มีความรู ความสามารถ และทักษะดาน
รัฐประศาสนศาสตร
สามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตร
ไปประยุกตใชในวิชาชีพได
สามารถคิดวิเคราะห แกปญ
 หา และ
สรางสรรคนวัตกรรมทางดานรัฐประศาสน
ศาสตร
วางแผนแกปญหาและปฏิบัติงานดาน
รัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีธรรมาภิบาล มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบ
มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2
3

4
5

6

F = Fully fulfilled

มคอ.1

วิสัยทัศน
/พันธกิจ

อาจารย

สถานประกอบ
กิจการ

ผูเรียน

ศิษยเกา

F

P

F

F

F

F

F

P

F

F

F

F

F

P

M

F

M

M

F

M

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

M = Moderately fulfilled
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P = Partially fulfilled

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน มคอ 1
สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
PLOs

ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

1
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6

2

ดานความรู

1
X

2
X
X
X

X

ทักษะทางปญญา

3

1

2

X

X
X
X

X

X

ทักษะระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

X

X

X

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อการ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

X

X

X

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางรายวิชากับผลการเรียนรูระดับหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชา

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
กลุมวิชาแกน
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
E
U
U
U
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
U
U
U
U
9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ
A
U
U
U
9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
A
U
U
A
9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับรัฐประศาสน
U
A
A
U
E
ศาสตร
9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ
A
A
A
E
นักรัฐประศาสนศาสตร
9011107 การปกครองทองถิ่นไทย
U
A
U
U
U
9013108 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
A
U
U
U
9014109 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
U
A
A
U
A
9012110 ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
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 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
A
A
U
9013505 สถิตสิ ําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
E
U
U
A
9013601 ความเปนผูประกอบการสาธารณะและการสราง
E
A
U
A
นวัตกรรมภาครัฐ
กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
E
A
U
A
9013206 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
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 คาตอบแทนและสวัสดิการ
E
A
U
A
9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ
A
U
U
A
9013406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
E
A
U
A
9012407 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
U
U
U
U
9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย
E
A
U
A
9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
A
U
U
U
ของสังคมโลก
9013507 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1
A
U
U
U
9013508 วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
E
A
A
E
9013509 ความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
U
U
U
A
9013510 รัฐประศาสนศาสตรกับประชาคมอาเซียน
U
U
U
U
9013511 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
U
U
U
A
9013602 ระบบงบประมาณ
A
A
U
U
9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบื้องตน
A
U
U
U
9013604 การบริหารความเสีย่ ง
E
A
U
U
9014605 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน
E
A
U
U
การคลังของรัฐ
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค
U
U
U
U
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รายวิชา
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค
901380 1การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ
901380 2การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง
9013803 การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
9011901 การจัดองคกรสวนทองถิ่นไทย
9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น
9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
9012904 การบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น
9013905 การบริหารจัดการเมือง
2562501 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2561301 กฎหมายอาญา 1
2562301 กฎหมายอาญา 2
2563402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2564402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2564403 กฎหมายลักษณะพยาน
9013001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
9013002 กฎหมายแพงและพาณิชย
9014701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร
9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
9014711 การเตรียมสหกิจศึกษา
9014712 สหกิจศึกษา

Bloom’s Taxonomy:
U = Remembering/Understanding

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
U
A
U
A
A
A
U
U
A
A
U
U
E

A

U

U

U
U

U
A
U
A
A
A
U
U
A
A
A
U
U

U
U
U
U
A
A
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
E
U
U
U
U
U
U
U
U

U

U

U

U

A
U
E

A
U
A

E
A
E

U
U

A
A
E
A

U
U
A
A
E

U
U

A
A
A

A = Applying/Analyzing
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E
E

E = Evaluating/Crea
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