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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25461531101632
: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
: Master of Public Administration Program
in Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ : M.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2564
 สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จั งหวัด ปทุมธานี
เห็ น ชอบในการน าเสนอหลั ก สู ตรต่อสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่ ] / [ปี พ.ศ.]
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที]่ / [ปี พ.ศ.] เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ
8.2 ข้าราชการ หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3 พนักงานขององค์การมหาชน และองค์กรอิสระ
8.4 พนักงานองค์การเอกชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1

2

3

นายไททัศน์
มาลา

นายกัมลาศ
เยาวะนิจ

นายรัฐชาติ
ทัศนัย

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
(การปกครองท้องถิ่น)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (
รัฐประศาสนศาสตร์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การปกครอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ

ปีที่
จบ
2558

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

2554

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ

2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

มหาวิทยาลัยชินวัตร

2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2542

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2541

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของสั ง คมโลกที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนโดยทั่วไป และส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ ยนแปลงไป ที่ได้นามาพิจารณาใน
การออกแบบหลักสูตรนี้ประการแรกคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้คนในปัจจุบัน
จะอาศัยการติดต่อสื่อสารและจัดการธุระต่าง ๆ ของตัวเองผ่านระบบโทรคมนาคม และระบบอินเทอร์
เน็ตมากยิ่งขึ้น เป็นผลมาจากทั้งการสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
และทั้งจากเหตุการณ์วิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น
PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ประการที่สองคือโอกาสที่ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันมากขึ้น
ของผู้คนที่อยู่ห่างกันไกลมากทางกายภาพ แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก ซึ่งผลที่ตามมา
ก็คือการเปิดกว้างมากขึ้นของโอกาสในการเชื่อมโยงระบบเศษฐกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะกรณี
การรวมตัวกันของประเทศต่าง ๆ ประชาคมอาเซียน และการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนกับ
ประเทศใหญ่ ๆ อย่างจีน สหรัฐ อเมริกา และอื่น ๆ ตามมา ประการที่สามคือแนวโน้มประชากรของ
ไทยที่มีอัตราการเกิดลดลง และกาลังจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อได้มา
ผนวกกับโอกาสระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทาให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ประกอบไป
ด้วยผู้คนจากหลากหลายประเทศ ที่เข้ามาในประเทศไทยทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและในฐานะแรงงาน
ในระบบเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ผลทั้งสามประการข้างต้นล้วนแล้วแต่
ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐให้ต่างไปจากการบริหารงานภาครัฐเมื่อ 20 ปีก่อนเป็นอย่างมาก และ
ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในประการสุดท้ายที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องนามาประกอบการพิจารณา
ออกแบบหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต นั่ นคื อ ทิ ศ ทางของการบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป โดยในปั จ จุ บั น การบริ ห ารงานภาครั ฐ มี เ ป้ า หมายที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และความเท่าเทียมเท่านั้น หากแต่ยังต้องคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
อี ก ด้ ว ย โดยการบริ ห ารภาครั ฐ ในสภาวะเช่ น นี้ จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จาเป็นต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายอย่างเหมาะสม และ
สามารถนาพาประเทศไทยให้พ้นจากการติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้น้อย และความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาและการเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างมาโดยตลอดในสังคมโลก
และประเทศไทย แต่เพียงแค่ทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงเกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อมนุษย์ และสังคมอย่างกว้างขว้าง ซึ่งมีปัจจัยที่ท้า
ทายและเป็นตัวเร่งสาคัญต่อสังคมไทย ได้แก่ 1) เทคโนโลยี (Tecnology) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร การคมนาคม การแพทย์ การศึกษาและอื่นๆที่เข้ามาเปลี่ยน (Change) และลบล้าง
(Disruption) การบริหารองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนการดาเนินชีวิตรูปแบบเดิม 2) สังคม
ผู้สูงอายุ (Aged Socity) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการดาเนินนโยบายภาครัฐในหลาย
มิติ 3) สิทธิมนุษยชน (Humam Rights) ความเสมอภาพ เสรีภาพและความเท่าเทียมของมนุษย์ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กระแสที่ทั่วโลกหันมาสนและทาให้ประเทศไทยรวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าวเมื่อต้องยืนอยู่ในเวทีโลกหรือสังคมออนไลน์ที่เปิดกว้างในโลกปัจจุบัน 4) สังคมพหุวัฒนธรรม
และการข้ามพ้นวัฒนธรรม (Multicultural Society and Transculturalism) การยอมรับและเข้า
ใจความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ศาสนา เชื้อ ชาติ เพศสภาพ แนวคิดทางการเมืองและอื่น ๆ
แนวคิดนี้เกิดขึ้นในแล้วปัจจุบันเมื่อการเดินทางระหว่างประเทศทาได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทย 5) พลังและกระแสของวัฒนธรรมใหม่ (Soft Power
and Pop Culture) เมื่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตเปลี่ ยนไปเพราะเทคโนโลยี่ ทาให้ ไม่มีพรมแดนใน
การสื่อสาร การยอมรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ไม่สาคัญว่าต้นทางมาจากประเทศไหนหากแต่ตอบสนอง
ความรู้ สึ กของมนุ ษยทั่ว โลกได้ ซึ่ งพลั ง จากวั ฒ นธรรมใหม่ ในลั ก ษณะนี้ ต ามมาด้ว ยผลประโยชน์
มหาศาลทาง การค้า เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมแก่ผู้ที่สามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ใหม่ได้ 6) ความท้าทายใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นในสังคมอนาคต เช่น AI, ภาวะโลกร้อน เป็นต้น
การปรับ ตัว และเร่ งเรีย นรู้เทคโนโลยีตลอดจนนวั ตกรรมใหม่ ๆ การทาความเข้าใจต่อ
บริบทสังคมไทยและสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ตามประสบการณ์เดิมของตนอง
เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ภ าครั ฐ ทั่ ว โลกจะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยของตนเองให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อมาพิจารณาถึงการบริหารงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยจึงเกิด
คาถามขึ้ น ว่ า เราเตรี ย มบุ ค ลากรที่ ต ระหนั ก และเข้ า ใจตลอดจนสามารถเตรี ย มตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไร
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีความ
ตระหนักและเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิ ดขึ้ น จึ ง มี ความมุ่ง มั่น ในการพัฒ นานัก ศึก ษาให้ มี ศัก ยภาพสู งสุ ด ทัน ต่อ ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีและเข้าใจบริบทของสังคมที่กาลังจะเปลี่ยนไป มีความรู้ในศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์
ผลิต งานวิช าการที่มีมาตรฐาน มี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ ยนแปลงสั งคม
ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่ตนเองสังกัด โดยคงไว้ซึ่งคุณธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน มีจิตอาสา
เพื่อรับใช้สังคม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการบริหารจัดการภาครัฐปัจจุ ในบันที่ต้องให้ความสาคัญกับการบริหารราชการที่มี
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น การปรับวัฒนธรรมการทางานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนเป็นการบริหารราชการที่มีความทันสมัยและพร้อมที่
จะปรับ ตัว ให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญ หาของหน่ ว ยงานและชุ มชนท้อ งถิ่น ได้มี ป ระสิ ท ธิผ ลและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่อ ย่ า ง
เหมาะสม รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ ตอบสนอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ความต้องการและส่งมอบคุณค่าของการบริการที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
เป็นธรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบริหารงานภาครัฐที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่ดีและหลากหลาย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน
และการศึกษาวิจัยโดยการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญา และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับให้บริการสาธารณะ
ในด้า นต่า ง ๆ อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ เกิด ประสิท ธิผ ล และเป็น ธรรม จึง เสนอพัฒ นาหลัก สูต ร
รัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม
ความรู้ ทักษะความสามารถด้านการวิจัยในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น ตลอดจนการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไป
สู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 หมวดวิชาสัมพันธ์
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
(ไม่มี)
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่
บริหารจัดการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
รักษ์คุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา ใส่ใจพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญ
เนื่ องด้วยยุ ทธศาสตร์ช าติในส่ ว นที่ เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒ นาศักยภาพทุกช่วงวัยและ
การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ตอบโจทย์ การพั ฒ นาประเทศ ประกอบกั บสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี มีศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปจานวนมากที่มีความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะต่อยอด
การทาหน้ าที่เกี่ย วกับ การศึกษารั ฐประศาสนศาสตร์ในระดับที่สู งขึ้นไปเป็นนักบริห ารยุคใหม่ จึง
ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.3 วัตถุประสงค์
ผลิตผู้นาในเชิงการเปลี่ยนแปลง ที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีลงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารองค์การและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
2. แผนปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานใหม่ตามที่ สกอ.
กาหนด และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของ
การบริหารงานภาครัฐ
- พัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารงานภาครัฐ

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารงานภาครัฐ
- สารวจและติดตามการบริหารงานภาครัฐที่
เป็นเลิศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- การประยุกต์ใช้ความรู้และความคิด
- หนังสือตอบรับการใช้
สร้างสรรค์ของนักศึกษาในการแก้ไขปัญหา ประโยชน์จากผลการวิจัยของ
ขององค์กรและท้องถิ่น
นักศึกษา
- กระบวน การจัดการเรียนการสอนผ่านการ - จานวนผลงานทางวิชาการที่
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรและท้องถิ่น ได้รับการเผยแพร่
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่ น้ อยกว่า 15 สั ป ดาห์ ให้ เ ป็ น ไปตามข้อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 จะต้ องเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ห รื อเทีย บเท่า จากสถาบัน ที่ไ ด้รั บ
การรับรองของ สกอ. หรือ กพ.
2.2.2 มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามข้อบังคับของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
5
5
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5

2568
5
5
10
5

2564
5
5
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5

2568
5
5
10
5

2564
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2568
15
15
30
15

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.3 แผน ข
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2564
3,920,000

1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
1,260,000
2.2 งบดาเนินการ
14,000
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ 460,000
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
100,000
รวมรายรับ
5,754,000

2565
7,840,000

2566
7,840,000

2567
2568
7,840,000 7,840,000

1,323,000
28,000

1,389,150
28,000

1,458,608 1,531,538
28,000
28,000

460,000

460,000

460,000

50,000
9,701,000

50,000
9,767,150

50,000
50,000
9,836,608 9,909,538

460,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 1,531,538

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
80,000
160,000 160,000 160,000
2.2 ค่าใช้สอย
100,000 200,000 200,000 200,000
2.3 ค่าวัสดุ
14,000
28,000
28,000
28,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์
100,000 100,000 100,000 100,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
30,000
30,000
30,000
30,000
4.2 การบริการวิชาการ
15,000
15,000
15,000
15,000
รวมรายจ่าย
1,671,000 1,928,000 1,994,150 2,063,608
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 97,333 บาท/คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
จ าแนกเป็ น 3 แผน คื อ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดย
โครงสร้ างหลักสู ตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ โดยมีจานวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้
หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 1

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
36
36

แผน ก แบบ ก 2
(หน่วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต
24
18
6
12
36

แผน ข
(หน่วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต
30
18
12
6
36

3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
36 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) วิชาบังคับ
2.2) วิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
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3.1.2.3 แผน ข (เน้ น การศึ ก ษารายวิ ช าโดยไม่ ต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แต่ ต้ อ ง
ทาการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
30 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

VLE501

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
Digital Literacy and Information Technology for
Graduates
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก 2 จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ข จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า
รหัส

2(1-2-3)
2(1-2-3)

24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
Contemporary Public Administration
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methods for Public Administration
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
Seminar in Public Finance and Budgeting
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้นา
Public Sector Human Resource Management and
Leadership Development

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
Seminar in Public Policy
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
Management Innovations for Public Sector
2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
รหัส

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

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
Digital Governance Management
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ
Strategic Management for Public Sector
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ
Project Planning, Analyzing, and Management
HPA513 การนานโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
Policy Implementation, Monitoring, and Evaluation
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย
Contemporary Economy, Society, and Politics
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
Seminar in Public Finance and Budgeting
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
Data Analysis for Public Administration
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
Local Management Innovations
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Fiscal Management
HPA522 การบริหารเมือง
Urban Management
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
Local Natural Resouces Management
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง
Suburban Ecology Management
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น
Local Governance
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resource Management
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่
Modern Organizations and Management
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ
Orgnization Behavior and Organization Development
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
Ethics and Transformative Leadership
HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
HPA540 วิทยานิพนธ์
Thesis
HPA541 วิทยานิพนธ์
Thesis
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
Independent study
3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จานวนไม่น้อยกว่า

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
36
6

36 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HPA
VLE
GRD

หมวดวิชาของหลักสูตร
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชากลางของระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
1) แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
9
9

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE 501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2) แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(วิชาบังคับ)
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)
วิทยานิพนธ์

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการ
พัฒนาภาวะผู้นา
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA540 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA540 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
12
หน่วยกิต
6
6
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3) แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(วิชาบังคับ)
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
12

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)
การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและ
การพัฒนาภาวะผู้นา
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
12
หน่วยกิต
3
3
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
Digital Literacy and Information Technology for
Graduates
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล
การร็ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ในระดับบัณฑิตศึกษาความสามารถในการนาโปรแกรมสาเร็จรูปด้านสถิติ-คานวณ ด้านการจัดทาสื่อ
น าเสนอ การจั ด รู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สมั ย ใหม่ ( Business
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) นาไปใช้ในการจัดทาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา
HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Public Administration
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในสาขาต่างๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ปร ะศ าส นศ า สต ร์ กั บศ าส ต ร์ อื่ นข้ าง เคี ย ง สภ าพ แว ด ล้ อ มข อง กา ร บริ หา รภ าค รั ฐ
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration) การจัดการภาครัฐแนวใหม่
( New Public Management) ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ น ว ใ ห ม่ ( New Public Service)
ธรรมาภิบาลภาครัฐแนวใหม่ (New Public Governance) ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
(Public Integrity) และทิศทางและแนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบการบริหารภาครัฐในต่างประเทศ
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods for Public Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และขั้ น ตอนทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย การกาหนดประชากรและวิธีการสุ่ม
ตัว อย่ า งการสร้ า งเครื่ อ งมือ การวิ จัย การทดสอบเครื่ อ งมื อ และวิ ธี การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จั ย
จริยธรรมในการวิจัยรวมทั้งการฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย
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HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
Seminar in Public Finance and Budgeting
ศึ ก ษาการกระจายทรั พ ยากรเพื่ อ ความเสมอภาค การบริ ห ารจั ด การสวั ส ดิ ก าร
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ ประสิทธิภาพตลาดและบทบาท
ของรัฐบาล สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีการเลือกของสังคม การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกตลาด รวมถึงศึกษาบทบาทของรัฐบาล
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยการอภิปรายมาตรการที่สาคัญทางเศรษฐกิจของภาครัฐ
PA505

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Public Sector Human Resource Management and
Leadership Development
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข่ า ย และการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารภาครั ฐ
กฎหมายเกี่ย วกับ การบริ ห ารทรั พยากรมนุษย์ภ าครัฐ จริยธรรมในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความข้ดแย้งในองค์การ ตลอดจนศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา
บทบาทหน้าที่ของผู้นาในการสร้างคุณภาพงาน โดยเน้นการอภิปรายถึงปัญหาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ และภาวะผู้นาในองค์การภาครัฐจากกรณีศึกษา
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar in Public Policy
สัมมนาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบาย
สาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเ คราะห์นโยบายสาธารณะ
ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ
และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยใช้กรณีศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศประกอบการอธิบาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานจริง
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Management Innovations for Public Sector
ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือ รวมถึงนวัตกรรมการบริห ารภาครัฐ สมัยใหม่ ตลอดจน
สามารถน าเทคนิ ค เครื่ องมื อ และนวัต กรรมมาประยุก ต์ใช้ ในการบริห ารจั ดการภาครั ฐ ให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน โดยเน้ น กรณี ศึ ก ษา
การประยุกต์ใช้เป็นสาคัญ และการออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรภาครัฐ
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HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Governance Management
ศึกษาการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
และสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eGovernment) รัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
การนาระบบสารสนเทศไปติดตั้งกลยุทธ์ในการนาระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่าง
การนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Strategic Management for Public Sector
ศึกษาความหมายและแนวคิด ทฤษฎีเ กี่ยวกับ การบริ ห ารเชิ งกลยุท ธ์ กระบวนการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การกาหนดกลยุทธ์ การแปลง
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์การภาครัฐ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเป็นสาคัญ
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Planning, Analyzing and Management
ศึกษากระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
การประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจกรรม
ด้านต่างๆ ขององค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่นาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยศึกษา
โครงการสาคัญของภาครัฐ
HPA 513 การนานโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3(3-0-6)
Policy Implementation, Monitoring and Evaluation
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ประสบการณ์ของการนานโยบายไปปฏิบัติในแต่ละ
ประเภท และแต่ละสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็ จหรือความล้ มเหลวโดยเน้นการนานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
นโยบาย โดยเน้ น ศึก ษากรณี ของประเทศไทยเป็นตัว อย่าง และศึกษาเชิง เปรี ยบเที ยบระหว่า ง
ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

23
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Economy, Society and Politics
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ วิธีการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Data Analysis for Public Administration
ศึกษาประเภทและระดับของข้อมูล ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเลือกใช้สถิติ
ที่ เ หมาะสมกั บ ข้ อ มู ล และค าถามการวิ จั ย การประมวลผลและการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการนา
ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนโยบายของรัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Management Innovations
ศึกษาหลักการและแนวคิด เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรม
การจัดบริการ สาธารณะแก่ประประชาชน นวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส นวัตกรรม
ด้านการศึ กษาและศิล ปวัฒ นธรรม นวั ตกรรมการบริห ารจัดการน้ าและสิ่ งแวดล้ อม นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ นวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง และกรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม
การบริหารต่าง ๆ ในท้องถิ่น
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Fiscal Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การคลั ง ท้ อ งถิ่ น หลั ก พื้ น ฐานการคลั ง ท้ อ งถิ่ น กั บ
การกระจายอานาจ กระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานคลังท้องถิ่น แนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าและขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังรัฐบาล
กับ การคลั งท้องถิ่น การบริห ารงานคลังบนฐานความยั่งยืน ประเด็นปัญหาและความท้าทายใน
การบริหารงานคลังท้องถิน่ ไทย โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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HPA522 การบริหารเมือง
3(3-0-6)
Urban Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวางผังเมืองและการออกแบบสาหรับเมืองอัจฉรยะ (Smart
City) โดยคานึ งถึงการใช้พลังงาน การคมนาคมขนส่ ง การจัดการสิ่งแวดล้ อม การใช้พื้นที่อย่าง
เหมาะสม การสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่าง
จากัด การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาการบริหารเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นสาคัญ
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Disaster Management
แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ หลักและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ การวางแผนบริหาร
ความต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan) การเตรี ย มรั บ สถานการณ์ ก่ อ นเกิ ด เหตุ ระหว่ า ง
เกิดเหตุ และหลั งเกิดเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธี การฝึ กซ้อมการจัดการภัยพิบัติ และ
แนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Natural Resouces Management
ศึกษาแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายและการเคลื่อนไหว
ทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาที่สาคัญเกี่ยวกับปัญหาหรือ
การพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่น
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง
3(2-2-5)
Suburban Ecology Management
ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาของเมื อ งและชานเมื อ ง
การบริหารจัดการพื้นที่รอบนอกเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้านการวางผังเมือง
การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค การเคลื่อนย้ายประชากร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างสมดุล แนวทางการพึ่งพาตนเอง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นสาคัญ
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HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Governance
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจ รู ป แบบองค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ของไทย ความสั มพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่ วนกลาง ส่ ว นภูมิภ าคและส่ ว น
ท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ (Public
Integrity) ในการบริหารท้องถิ่น รวมถึงเปรียบเทียบรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสม การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
การบู ร ณาการกิจ กรรมของการบริ ห ารทรัพยากรมนุ ษย์ตั้ง แต่การวางแผนและจัด การก าลั งคน
การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้นาในสนับสนุนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ประสบ
ความสาเร็จ และการ เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organizations and Management
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ ก าร วิ เ คราะห์ แ ผนและกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก าร วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร
วิเ คราะห์ พ ฤติ ก รรมและวัฒ นธรรมองค์ ก าร องค์ การเสมือ นจริ ง (Virtual Organization) แผน
การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งขององค์ ก าร (Business Continuity Plan) ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การทางานขององค์การ และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Orgnization Behavior and Organization Development
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ตลอดจนแนวคิด ระบบสั งคมวัฒ นธรรมและแนวความคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ กลไก
พฤติกรรมบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ การวิเคราะห์ และพัฒนา
องค์การ ตลอดจนจัดการพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีผลต่อการทางานร่วมกัน
ในการสร้ างความพึงพอใจและความผู กพันของบุคคลในองค์การ โดยเน้นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การพัฒนาองค์การที่เกิดขึ้นจริง
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HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพองค์การ
3(3-0-6)
Performance Management for Organizational
Effectiveness
ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดเและหลั กการกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารผล
การปฎิ บั ติ ข องบุ ค ลากรภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดและถ่ า ยทอดเป้ า หมายผลการปฎิ บั ติ ง าน
การวางแผนการปฎิ บั ติ ง าน การติ ด ตามผลการปฎิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาผลการปฎิ บั ติ ง าน และ
การประเมินผลการปฎิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาแนวปฎิบัติที่ดี และกรณีศึกษาของการบริหาร
ผลการปฎิบัติ
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Ethics and Transformative Leadership
แนวคิดและหลักพื้นฐานเรื่องผู้นา ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ความรับผิดชอบของผู้นาในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติที่จาเป็นของผู้นายุคใหม่ รวมทั้ง
หลักจริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสาธารณะ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สาธารณะ และการสร้ างจริ ยธรรมทางการจัดการแก่บุคลากรในองค์การ โดยเน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่เกี่ย วข้องกั บ จริ ย ธรรมทางการจัด การส าหรับการพัฒ นาภาวะผู้ นาองค์การภาครั ฐ
ในปัจจุบัน
HPA540 วิทยานิพนธ์
12
Thesis
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารภาครัฐ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางวิชาการ การนาทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐหรือปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการบริหารภาครัฐ
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HPA541 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐและ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นาเสนอหัวข้อวิทยานินธ์
จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
น าเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามหั ว ข้ อ การวิ จั ย ที่ ด้ น าเสนอในวิ ท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา แผนการดาเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้
ในการด าเนิ น การวิจั ย พัฒ นาเครื่ องมื อวิ จั ย การรวบรวมข้อ มู ล ภายใต้ ค าแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษา ระยะเวลาดาเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง
วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลุ่มลึก สรุป อภิปรายผล และ
ให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และนาเสนอบทความการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรื อ
การจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
VLE 501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
2(1-2-3)
English for graduate students
ฝึกทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุ ป ใจความส าคั ญของบทคัด ย่ อ และเอกสารทางวิ ช าการจากการฝึ กการเขี ยนบทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ– ตาแหน่งทาง
ลาดับ
นามสกุล วิชาการ
1

2

3

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

นายไททัศน์ ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
มาลา
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
(การปกครอง
ท้องถิ่น)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมือง
การปกครอง)
นาย
ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
กัมลาศ ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
เยาวะนิจ
ประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การปกครอง)
นาย
ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐชาติ
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ทัศนัย
ประศาสนศาสตร์)
เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหาร
ศาสตร์

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
2558 12 12 12 12
ปีที่
จบ

2554

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2550

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2558 12

12

12

12

12

12

12

2546

จุฬาลงกรณ์
2544
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชินวัตร 2559 12
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2547

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

2542
2541
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ– ตาแหน่งทาง
ลาดับ
นามสกุล วิชาการ
1

2

3

4

นาย
ไททัศน์
มาลา

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
(การปกครอง
ท้องถิ่น)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมือง
การปกครอง)
นาย
ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
กัมลาศ ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
เยาวะนิจ
ประศาสนศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การปกครอง)
นาย
ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐชาติ
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
ทัศนัย
ประศาสนศาสตร์)
เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)
นาย
ผู้ช่วย
รัฐประศาสนศาสตร
ภิศักดิ์
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต (รัฐ
กัลยาณมิตร
ประศาสนศาสตร์)
ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
2558 12 12 12 12
ปีที่
จบ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒน 2554
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2550

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2558 12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

2546

จุฬาลงกรณ์
2544
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชินวัตร 2559 12
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2547

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2542

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2540

2541
2555 6
2546
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ตาแหน่ง (ให้เรียงลาดับคุณวุฒิ
สถาบัน
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
จากระดับปริญญา
การศึกษา
2564 2565 2566 2567
เอก/โท/ตรี)
1 นายวรเดช
ศาสตราจารย์ Ph.D. (Public
มหาวิทยาลัย
3
3
3
3
จันทรศร
Administration)
นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
(การปกครอง)
ธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
มหาบัณฑิต (รัฐ
พัฒน
ประศาสนศาสตร์)
บริหารศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายร้อย
บัณฑิต (รัฐประศาสน ตารวจ
ศาสตร์)
2 นายอัชกรณ์
รอง
Doctor of Area
Kyoto
3
3
3
3
วงศ์ปรีดี
ศาสตราจารย์ Studies (Southeast University
Asian Area Studies)
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
(การเมืองไทย
มหาวิทยาลัย
การเมืองเปรียบเทียบ
และ
รัฐประศาสนศาสตร์)
Master of Arts
Kyoto
(Southeast Asian University
Area Studies)
รัฐศาสตรบัณฑิต (การ จุฬาลงกรณ์
ปกครอง) (เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย
อันดับหนึ่งเหรียญทอง)
3 นายวิชัย
อาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
3
3
3
3
ลิมปิติกรานนท์
ดุษฎีบัณฑิต
พัฒนบริหาร
(การบริหารทรัพยากร ศาสตร์
มนุษย์)
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิต (การเงิน) เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ์
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
(วิศวอุตสาหการ)
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ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
4

นางโชติมา
สงวนพันธุ์
เวชพร

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ให้เรียงลาดับคุณวุฒิ
จากระดับปริญญา
เอก/โท/ตรี)
Ph.D. in Political
Science (World
Politics) /
Psychology
(Organizational
Behavior)
Masters in
International
Studies
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
(มัธยมศึกษา)

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
สถาบัน
การศึกษา
Claremont
Graduate
University

2564 2565 2566 2567
3

3

3

3

Claremont
Graduate
University
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รั บผิ ดชอบรายวิช านั้น และหากรายวิช าใดมีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถดาเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ในการวางแผนและออกแบบงานวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์อันจะนาไปสู่การตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม โดยมีกระบวนการในการทา
วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่าง
เคร่งครัด
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
ก าหนดให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ต้องทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อให้เกิดการประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน และ
การบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่น
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4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานวิจัยเพื่อขอสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องได้รับการยอมรับจากวารสารที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และยินยอมให้ลงบทความที่เป็นการสรุปผลงานวิจัยที่ทาการศึกษา
ได้ หรือได้รับการยอมรับให้นาเสนอในการประชุมวิชาการตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป
4.3 ช่วงเวลา
4.3.1 แผน ก แบบ ก 1 ปีการศึกษาที่ 1 และ 2
43.2 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคเรียนที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
4.4 จานวนหน่วยกิต
4.4.1 แผน ก แบบ ก 1 ทาวิทยานิพนธ์
4.4.2 แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
4.4.3 แผน ข
ทาการค้นคว้าอิสระ

จานวน 36
จานวน 12
จานวน 6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา การจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา การแนะนาและให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาวิจัยทางหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ รวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
4.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จากการเสนอหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ และประเมินผลสาเร็จจาก
วิทยานิ พนธ์ หรื อรายงานการค้น คว้าอิส ระที่ได้ส อบป้องกันวิ ทยานิพนธ์แบบเปิดสาธารณะ โดย
ดาเนินการตามกระบวนการและมาตรฐานการทาวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดไว้
4.7 กระบวนการประเมินผลมีดังต่อไปนี้
4.7.1 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
4.7.1.1 สอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
กาหนดหรือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมตามที่หลักสูตรกาหนด
4.7.1.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือปากเปล่า
4.7.1.3 เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก โดยระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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4.7.1.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ที่ก่อนการ
ตีพิมพ์ต้องมีกรรมการภายนอกร่ วมกลั่ นกรอง (Peer Review) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยการเผยแพร่ผลงานต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นผู้แต่ง
หลักและมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ โดยไม่ระบุตาแหน่งทางวิชาการ และต้อง
ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม 1. ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
จริยธรรม
และสังคม รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอดแทรกในเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ
2. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม และ
ส่งเสริมให้มีความรับผิ ดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีทั้งใน
ชีวิตส่วนตัว การทางาน รวมทั้งการส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย การไม่
คัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ โครงงานและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของ
หน่ ว ยงานชุ มชน ท้ องถิ่น และสั งคม โดยสามารถนาไปแก้ไ ขปั ญหาและ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
3. ด้านทักษะทาง 1. มี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล รวบรวมความรู้ ที่
ปัญญา
นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
4. ด้านทักษะ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น าแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี คุ ณ ธรรม
ความสัมพันธ์
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
ระหว่างบุคคล
วิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมอนาคตอันพึงประสงค์
และความ
2. มี ทั ก ษะการวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา การท าวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
รับผิดชอบ
การเปลี่ ย นแปลง เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น
5. ด้านทักษะ
1. การเรียนการสอนเน้นการสัมมนา เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
การวิเคราะห์
อาจารย์ นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
เชิงตัวเลข
2. มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
การสื่อสารและ
และปรั บ ปรุ งระบบการทางานตามข้อ กาหนดของโจทย์ปั ญหาที่ไ ด้รั บ
การใช้
3. สามารถนาความรู้ในศาสตร์ไปบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถ
เทคโนโลยี
ชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรีย นการสอนด้ว ยสื่ อ ที่
หลากหลาย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม
2) สามารถวินิ จ ฉัย ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิช าการ อย่างมีเหตุผ ลด้ว ย
ความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้า น
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การสอนแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsibility Based Instruction)
2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ ที่มีความโดดเด่นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกผลงานของผู้อื่น เป็นต้น
4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิ นโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้
2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง
3) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ
จากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การเรี ย นรู้ ด้ว ยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตั้งแต่การท า
ความเข้าใจปัญหา (Empathize) การระบุปัญหา (Define) การรวบรวมความคิด (Ideate) การสร้าง
ต้นแบบ (Prototype) และการทดสอบต้นแบบ (Test)
2) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study) เน้นให้ผู้เรียน
มุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3) การสอนแบบมุ่ง เน้น การคิ ดวิเ คราะห์ (Criticality – Based Instruction) เป็ น
การสอนที่มุ่งให้ ผู้เรี ยนรู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ เขียนรายงานที่
สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบกับเพื่อนหรือกับอาจารย์จนความคิดเห็น
ตกผลึก และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อื่น
4) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity – Based Instruction) เป็น
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านวิชาการวิชาชีพ สิ่งของต่าง ๆ
5) การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
6) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียน
ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและดาเนินการเรียนรู้ กาหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าการจา
เนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ทั้งแบบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทาทั้งรูปเล่มรายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่
2) สามารถสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยบูรณา
การแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบทใหม่
3) สามารถพัฒ นาข้อสรุปหรือ ข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิช าการด้ว ย
ตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการบริหารงานภาครัฐ
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การศึกษาผ่านระบบ Policy lab และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4) การเรียนที่มุ่งแสวงหาทางด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน การวิจัย
และน าเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็ น การมอบหมายงานที่ต้อง
กระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน โดยเน้นประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซ้บซ้อนและปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน
2) มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด การประเด็ น ปั ญ หาที่
เกี่ย วข้องกับรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ห รือในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภ าพในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ผ่านการทางานเป็นกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การสอบแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsibility –
Based Instruction)
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เป็นอย่างดี
4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Learning)
5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช้การสังเกตพฤติกรรม
2) การประเมินตนเอง
3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน
4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอ
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้
2) สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม บุ ค คลต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
วงวิช าการและวงวิช าชีพ รวมทั้งชุมชนทั่ว ไป โดยการนาเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
3) การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธีระบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียน
(Blended Learning)
4) การประยุกต์ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการเรียนรู้เชิงการออกแบบ (Design
Thinking) โดยเฉพาะการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความเข้าอกเข้าใจ (Empathise) และการวิเคราะห์
เพื่อทดสอบข้อเสนอแนะหรือข้อค้นพบ (Test)
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า
2) การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
4) ประเมิน ทั กษะในการเลื อ กใช้เทคนิ คทางสถิติ ที่เ หมาะสมกั บข้ อมูล และปั ญหา
การวิจัย
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ตรสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
1. GRD501 การรู้ดิจิทลั และเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
1. HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์รว่ มสมัย
2. HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์
3. HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
4. HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้นา
5. HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
6. HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การ
ภาครัฐ
7. HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทลั
8. HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การ
ภาครัฐ

2

3








2. ความรู้

1

2

3





1










































































































3







2







3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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3. ทักษะทางปัญญา
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9. HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และ
บริหารโครงการ
10. HPA513 การนานโยบายไปปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล
11. HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ร่วมสมัย
12. HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
13. HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
14. HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น
15. HPA522 การบริหารเมือง
16. HPA523 การจัดการภัยพิบัติ
17. HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่น
18. HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง
19. HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น
20. HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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1
21. HPA531 องค์การและการจัดการ
องค์การสมัยใหม่
22. HPA532 พฤติกรรมองค์การ และ
การพัฒนาองค์การ
23. HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประสิทธิภาพองค์การ
24. HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้นาใน
การเปลีย่ นแปลง
25. HPA540 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก 1)
25. HPA541 วิทยานิพนธ์ (แบบ ก 2)
26. HPA542 การค้นคว้าอิสระ
28. VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
บัณฑิต



2

3







2. ความรู้

1

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

1

2










3

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2557 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ ระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรีย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัมฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อ นกลั บมา
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการการเรี ย นการสอน และหลั ก สู ต รแบบครบวงจร โดยการวิ จั ย อาจจะท า
ดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1 ) ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ ส่ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
5) ความเห็ น จากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ภ ายนอก ที่ม าประเมิ นหลั กสู ตร หรือ เป็ นอาจารย์พิ เศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
6) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
1 ระบุ ปั ญหาเกี่ย วกับ การบริห ารงานขององค์ก ารภาครั ฐ ภาคเอกชน หรือ ปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงปัญหาเหล่านั้นเข้ากับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ได้ เพื่อ
แสวงหาแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างเหมาะสมได้
2 ดาเนินการค้นคว้าวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน
หรื อปั ญหาของท้ องถิ่ น ตามแนวทางที่ ไ ด้ว างไว้ เพื่ อให้ ได้ คาตอบที่เ ป็น รูป ธรรมและ
ข้อเสนอที่ใช้ได้จริง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่ง ตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิ ช าการ และมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
2. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเที ยบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2563
(ภาคผนวก ก)
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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3. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่
ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรือ เที ยบเท่า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
และมี คุ ณสมบั ติ อื่น ๆ ตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคูม่ ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.6 จัดปฐมนิเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.2.3 ส่ งเสริ ม การทาวิจั ย เพื่อ ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิช าชีพ และเพื่ อ พัฒ นาการเรีย น
การสอน
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ห รือสาขาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์การสอนในระดับ
ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี และ
มีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สั มพันธ์และมีประสบการณ์การสอน
ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
และมี ง านวิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการส าเร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย 2 เรื่ อ งที่ มี ก ารเผยแพร่ ต าม
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการของคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษา
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์
การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่า 8 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการของคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่องที่มี
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การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิ ดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2.2 มีความรู้ ทางวิช าการและทักษะทางวิช าชีพทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ มีความสามารถใน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ รวมทั้ ง สร้ า งนวั ต กรรมบนพื้ น ฐานของแนวคิ ด และทฤษฎี ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้
2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนาทักษะทางการวิจัยมา
ประยุ กต์ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาที่ มีค วามเป็ นพลวั ต และมี ความสลั บ ซับ ซ้อ นได้ อั นน าไปสู่ ก ารสร้ าง
นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.4 สามารถปรั บ ตัว เข้ากั บ สั งคมที่มี ความหลากหลาย รับฟังความเห็ นที่ แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์
บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป รากฏการณ์ ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของหลักสูตรทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ าที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมงให้
คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
คาร้องขอดูคาตอบที่ถูกบันทึกในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
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3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ความต้องการบุคลากรด้านการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก
โดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานของตนเองได้ทันที
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
1) ต้องส าเร็จ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2) ผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละแผน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1) แผน ก 1
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.50 หรือได้รับเกียรตินิยม และ
(2) มีป ระสบการณ์ทางานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปหรือมีผ ลงานด้านวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และ
(3) มีร่างเค้าโครงการวิจัยสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ประกอบการสมัคร
โดยประเด็นการวิจัยจะต้องสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของประเทศ ท้องถิ่น หรือองค์กร
2.2) แผน ก 2
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.00 และ
(2) มีประสบการณ์ทางานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือมีผลงานด้านวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และ
(3) มีหัวข้อหรือเค้าโครงสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ประกอบการสมัคร โดย
ประเด็นการวิจัยจะต้องสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของประเทศ ท้องถิ่น หรือองค์กร
2.3) แผน ข
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(2) มีหัวข้อหรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระประกอบการสมัคร โดยประเด็น
การวิจัยจะต้องสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของประเทศ ท้องถิ่น หรือองค์กร
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3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่ จ ะต้ อ งมี คุ ณสมบั ติต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ บั ณ ฑิต ศึ กษา สาขาวิ ช ารัฐ ประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตร และผู้ ส อน จะต้องประชุมร่ว มกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลั กสู ตรกาหนดนโยบายว่าให้ อาจารย์พิเศษต้ องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิ ช า และมี อาจารย์ ป ระจ าเป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น และอาจารย์ พิ เ ศษจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ ต รง วุ ฒิ การศึ กษาขั้ นต่ าปริญ ญาโท หากมี วุ ฒิ ก ารศึก ษาต่ากว่ า ปริ ญ ญาโท ต้ อ งมี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่ า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

50
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2558
2) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ตรมีการบริ ห ารหลั กสู ตรตามโครงสร้ างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรี ยนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะ
ทาหน้าที่ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิช าชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
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2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้ง อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรที่มีคุ ณสมบัติ ตามที่กาหนดโดยมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
2) หลั กสูตรมอบหมายผู้ส อนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่ อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่ ง อานวยความสะดวกอื่ น ๆ รวมทั้ง การติด ตามผล
การเรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสั ง เกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมิ นผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา สาขาวิ ช า ติ ด ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะ
ของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
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5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ ย มชม ร่ างรายงานผลการดาเนิ นงานหลั กสู ต ร และจัดประเมิน คุณภาพหลั กสู ตรโดย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มี จานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณฑิต การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมที่มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
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5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อจั ดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพี ย งพอเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีห นังสื อด้านการบริห ารจัดการและด้านอื่น ๆ
รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะให้ สื บ ค้ น ส่ ว นระดั บ คณะก็ มี ห นั ง สื อ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้ ค ณะฯ
มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบั ติการและการทาวิจัย ใช้ ส ถานที่ข องคณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
Smart classroom
Co-working space
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษา
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1
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2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 47,812
เล่ม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ที่มีจานวน 36,789 เล่ม รายละเอียด ดังนี้

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
อาจารย์ ภ ายในหลั ก สู ตรเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเพื่อร่วมในการจัดกาทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนของห้องสมุด นอกจากนั้นยังให้
อาจารย์ ส ามารถคั ด เลื อ กและส่ ง รายชื่ อ หนั ง สื อ ที่ อ าจารย์ ภ ายในหลั ก สู ต รได้ คั ด เลื อ กแล้ ว ใ ห้
ห้องหอสมุดดาเนินการจัดซื้อ
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
อาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

55
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุ ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มใน X X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ X X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา
รัฐประศาสนศาสตร์
3. มีร ายละเอี ย ดของรายวิช า ตามแบบ มคอ. 3 อย่ างน้อ ยก่อ น X X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 X X
ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผล X X
การเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ. 3 อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนิน
งานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา X X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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ปีที่ ปีที่
1 2
9. อาจารย์ ประจ าทุกคนได้รั บการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ X X
การพัฒนาวิช าการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปีสุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่ อ
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

57

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญทางรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ จาก มคอ. 3 การทดสอบผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตั วบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่ างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ มู ล จากการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และจาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภา
มหาวิทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2557 จึ ง ออกข้ อ บั ง คั บ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ กับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลั กสู ตรที่จ ะเปิ ดใหม่และหลั กสู ตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่ มีส ถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ทยาลั ย” หมายความว่ า สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

61
“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก
“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
“การค้ น คว้ า อิ ส ระ” หมายความว่ า การค้ น คว้ า อิ ส ระตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึ กษาปกติ ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีการจั ด
การศึกษาไม่น้ อยกว่ า 15 สัปดาห์ ส าหรับการจั ดการศึกษาระบบทวิภาค หรื อภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สาหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 และก่อนภาคการศึกษาที่ 1
“หน่ ว ยกิต ” หมายความว่า มาตราที่ใช้แ สดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ล ะ
รายวิชา
“รายวิ ชา” หมายความว่ า วิชาต่ าง ๆ ที่ เปิ ดสอนในระดับบั ณฑิ ตศึ กษาและเป็ นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออก ระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1 และภาคการศึ ก ษาที่ 2 โดยแต่ล ะภาคการศึ ก ษามี
ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ยอาจจั ด การศึ กษาภาคฤดู ร้ อนต่ อจาก
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคี ยงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ
ข้อ 7 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค
7.3 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือระบบไตรภาค
7.4 วิทยานิ พนธ์ หรือ การค้ นคว้าอิส ระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้ นคว้าไม่น้ อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพิ่มอีกรวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ข้อ 9 เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 10 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
11.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ
11.2 คณะกรรมการประจาหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ
11.3 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 2
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 12 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 36 หน่ ว ยกิ ต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
12.3 หลั กสู ตรประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิตชั้ นสู ง ให้ มีจานวนหน่ว ยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็น แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน
3 ปีการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน
5 ปีการศึกษา
13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6
ปีการศึกษา ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญาได้
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา
ข้อ 15 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับ เข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เที ย บเท่ า ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
16.2 หลั กสู ตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือ
เที ย บเท่ า ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
16.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง
16.5 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
16.6 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
16.7 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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หมวด 4
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 17 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
17.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
17.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
18.2 กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
18.5 เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ อ นุ ญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบีย นเรีย น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน
18.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
18.7 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
18.8 นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มี สิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
18.9 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
18.10 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
18.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
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18.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
18.13 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
19.1 รายวิช าใดที่ นัก ศึกษาสอบได้ ผ ลการเรี ยนต่ ากว่า B หรื อ NP นั กศึ กษาจะ
ลงทะเบี ยนเรีย นซ้าได้ต่อเมื่อได้รับ อนุมัติจากคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยจานวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิช าที่เรี ย นซ้านี้ ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ
รายวิชาอื่น จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า B หรือ P
19.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ผ ลการเรี ย นต่ ากว่ า B หรื อ NP ในรายวิ ช าบั ง คั บ จะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า B หรือ P
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
20.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
20.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
20.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 21 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
21.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
21.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน
21.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
21.4 นั กศึกษาต้องยื่นคาร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2
สัปดาห์
ข้อ 22 การขอเพิ่ม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา
22.1 การขอเพิ่ม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
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22.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 18.3 แต่จานวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
22.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
23.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
23.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์
แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 25 ระดับปริญญาโท
25.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 5 คน
25.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
25.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
25.3.1 อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ หลั กต้ องเป็ นอาจารย์ประจ ามี คุ ณวุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
25.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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25.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
25.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิส ระหลั กต้องเป็นอาจารย์ประจามี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการไม่ต่ากว่าผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
25.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมี คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
25.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สั มพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
25.6 อาจารย์ ผู้ ส อบการค้ น คว้ า อิ ส ระต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
25.7 อาจารย์ ผู้ส อนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิ ไม่ ต่ากว่า ปริ ญญาโท หรื อ เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่าผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีป ระสบการณ์ด้านการสอนและ
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 26 ระดับปริญญาเอก
26.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 5 คน
26.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รต้ อ งเป็ น อาจารย์ ประจาหลั ก สู ตร มีคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
26.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
26.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กั น และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
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26.3.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
26.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุ ณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สั มพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
26.5 อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 27 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 25.2 และ 25.7 โดยอนุโลม
หมวด 6
การสอบและประเมินผลการศึกษา
---------------------------ส่วนที่ 1
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 28 ให้ผู้ สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
เงื่อนไขของรายวิชา
ข้อ 29 ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาด
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่
อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F
ข้อ 30 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
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30.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 0 (ศูนย์) และได้ผ ล
การศึกษาเป็น F
30.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์

ระดับการประเมิน
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credit)
I (Incomplete)

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร นอกจากการศึกษารายวิชา
แล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
การประเมิน ผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน
30.3 การประเมิน คุ ณ ภาพวิ ทยานิ พนธ์ แ ละการค้ น คว้า อิ ส ระให้ เป็ น หน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ย วกับ วิท ยานิ พนธ์ แ ละการค้น คว้า อิส ระ การประเมิน ให้ กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

71
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน NP (No Pass)
กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาเสริมพื้นฐาน และ
การลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ

ระดับการประเมิน
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

ข้อ 31 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
31.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W”
31.2 W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น
โดยต้ อ งด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ นก าหนดสอบปลายภาคไม่ น้ อ ยกว่ า 2 สั ป ดาห์ ห รื อ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
31.3 T (Transfer of Credit) ใช้สาหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
31.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้สาหรับ
บั น ทึ ก รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาค นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ “I” จะต้ อ งด าเนิ น การขอรั บ การ
ประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I”
ให้ดาเนินการดังนี้
31.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน
ได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ส อนพิจ ารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
31.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่
ไม่มาสอบภายในเวลาที่ มหาวิทยาลั ยกาหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ ส อบ ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
31.4.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลการศึ ก ษา “I” ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยและ
ดาเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 32 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย
จะไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ข้อ 33 นักศึกษาที่ทาการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิ ช าที่นั กศึ กษาทุ จ ริ ตพิ จารณาโทษของนั กศึ กษาที่ กระท าผิ ดระเบีย บการสอบแล้ ว
รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยมีโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้
33.1 ตกในรายวิชานั้น
33.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
33.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา
33.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุด ภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
33.5 นั กศึก ษาที่ถูก สั่ งพั กการศึ กษาจะต้องช าระค่า ธรรมเนียมการรัก ษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ข้อ 34 การนั บจ านวนหน่ วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้ างของหลักสู ตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
ข้อ 35 ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ย เฉพาะรายภาคการศึกษาให้ คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ตาแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้อ 36 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ตาแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้
เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้อ 37 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพื่อการปรับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
ข้อ 39 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 40 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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ส่วนที่ 2
การสอบภาษาต่างประเทศ
ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination)
นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษา
ที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ 42 นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้
42.1 ระดับปริญญาโท
42.1.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หรือ
42.1.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ
42.1.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 133 หรือ
42.1.4 คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 หรือ
42.1.5 สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา
1555101 หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดแทน
42.2 ระดับปริญญาเอก
42.2.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 64 หรือ
42.2.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
42.2.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ
42.2.4 คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
ข้อ 43 ผลการสอบตามข้อ 42.1.2 ข้อ 42.1.3 ข้อ 42.1.4 ข้อ 42.2.2 ข้อ 42.2.3 และ ข้อ
42.2.4 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน
ข้อ 44 ขอให้นักศึกษาดาเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ 42 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
ข้อ 45 กรณีหลักสูตรใดกาหนดเกณฑ์เป็นอย่างอื่น ให้ ใช้เกณฑ์ตามหลั กสูตรกาหนด แต่
เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้
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ส่วนที่ 3
การสอบวัดคุณสมบัติ
ข้อ 46 การสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เป็ น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ ม และ
ความสามารถของนักศึกษาว่า มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และทาดุษฎีนิพนธ์ได้
ข้อ 47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจา ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร
จานวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ดาเนินการสอบให้ เป็น ไปตามที่อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนด โดยกาหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร
ข้อ 48 นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
48.1 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร
48.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
48.3 ไม่ค้างชาระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบั ติ และในภาค
การศึกษาที่สมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย
ข้อ 49 ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ 3 หมวดวิชา ดังนี้
49.1 หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม 100 คะแนน
49.2 หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
49.3 หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ข้อ 50 หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้
50.1 นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
50.2 ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป
50.3 นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบแก้
ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะนามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้
50.4 การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่นั กศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ ล าพัก
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ 51 การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้
51.1 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ 85 – 100 คะแนน ได้คะแนน PD
(Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม
51.2 นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ 60 – 84 คะแนน ได้คะแนน P (Pass) ผ่าน
51.3 นั กศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่ว งร้อยละ 0 – 59 คะแนน ได้ระดับ NP (No
Pass) ไม่ผ่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

75
ข้อ 52 ถ้ านั กศึ กษาไม่ส ามารถมาสอบวัด คุณ สมบัติ ได้ ตามที่ ส มั ครสอบ สามารถยกเลิ ก
การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน
ส่วนที่ 4
การสอบประมวลความรู้
ข้อ 53 การสอบประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
อาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทาการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตรกาหนด
ข้อ 54 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
54.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการ
สอบทั้งสองแบบ
54.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบประมวลความรู้
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
54.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
54.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
54.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบผ่าน
หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน
55.5 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยลาดับ ภายใน 15 วัน
นับจากวันสอบ
55.6 นักศึกษาตามข้อ 54.3 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้
อีก 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 5
หลักเกณฑ์การทาและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 56 การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความ
จาเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการ
เสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ข้อ 57 การทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาดาเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้
57.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
57.2 เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
57.3 เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
57.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์
57.5 การรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
57.6 เสนอวิทยานิพนธ์
57.7 ผลงานวิทยานิพนธ์
57.7.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม วิชาการ (Proceedings)
และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
57.7.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
57.8 วิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 58 มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตทาการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร การทาการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาดาเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้
58.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
58.2 เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
58.3 เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
58.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
58.5 การรายงานความก้าวหน้าในการทาการค้นคว้าอิสระ
58.6 เสนอการค้นคว้าอิสระ
58.7 ผลงานการค้น คว้ า อิส ระ ต้อ งได้ รั บการตี พิม พ์ ห รื ออย่ างน้ อยดาเนิน การให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม วิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
58.8 การค้น คว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลั ยอนุมัติให้เป็นส่ว นหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 59 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
59.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
59.1.1 ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน
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59.1.2 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 12 หน่วยกิต
59.1.3 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 36 หน่วยกิต
59.1.4 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 270 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 36 หน่วยกิต
59.1.5 นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
59.2 นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
59.3 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ระบุในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
59.4 ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก 2 ภาคการศึกษาถัดไป โดย
ได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวั นสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อ
รับรองการแก้ไข
59.5 กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบ
59.6 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้ง
นั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 59.5
59.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 59.5 หรือข้อ
59.6 ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 60 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
60.1 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจานวน 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ วม (ถ้ามี) คณะกรรมการที่สอบเค้า
โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ จ านวนไม่ เ กิ น 3 คน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย 1 คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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60.2 ระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะกรรมการสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระมี จ านวน 5 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจานวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทีย บเท่ า ถ้ ามีวุ ฒิ ป ริ ญญาโทหรื อ เทีย บเท่ าต้อ งเป็ นผู้ ด ารงตาแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ากว่าผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
60.3 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจานวน 6 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ วม (ถ้ามี) คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน (แต่งตั้ง
จากคณะกรรมการประจาหลักสูตร 1 คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน) โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
60.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษาทา
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ
ข้อ 61 กรณีที่ประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพิ่มเติมให้ครบองค์ประชุม
หมวด 7
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน
การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ข้อ 62 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน
62.1 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคาร้อง
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
62.2 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
62.3 รายวิชาต่าง ๆ ทีน่ ักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียน
62.4 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
62.5 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นสาขาวิ ช าหรื อ เปลี่ ย นแผนการเรี ย นจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่หลักสูตรกาหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

79
ข้อ 63 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
63.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทีย บเท่ามหาวิทยาลั ย และกาลังศึกษาในหลั กสู ตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
63.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
63.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 16
63.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย
63.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
63.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.2.5 นั กศึ กษาที่ โอนมาต้ องมี เวลาศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น 2 ประเภท
64.1 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
64.2 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ 65 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
65.1 ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เปลี่ ย น
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
65.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ 2
ข้อ 66 การพิจ ารณาเทีย บโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
66.1 รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยนหลักสูตร
66.2 รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ 3.00 หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P
66.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ทาต่อเนื่องจากเดิม
66.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1
ใน3 ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา สาหรับคุณสมบัติในข้อ 65.1 หรือ 65.2
66.5 รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า
มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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66.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
ข้อ 67 ผู้มีสิ ทธิได้รั บ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
67.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
67.2 ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
67.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ 68 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
68.1 เป็ น รายวิช าหรือกลุ่ มรายวิช าในหลั ก สู ตรระดับ อุดมศึ กษาหรือเทียบเท่า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
68.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
68.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือได้ค่าระดับคะแนน
3.00 หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชา
ที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกาหนด
68.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1
ใน3 ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
68.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
68.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
ข้อ 69 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
นั กศึ กษาที่ ประสงค์ จะเที ยบโอนผลการเรี ยนรายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิ ชาที่ จะต้ องยื่ นค าร้ องต่ อ
มหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวั นเปิดภาคการศึ กษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 70 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 71 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 8
สภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 72 การลาพักการเรียน
72.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
72.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
72.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
72.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้ ง หมดในภาคการศึ ก ษานั้ น โดยมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
72.1.4 เมื่ อนั กศึ กษามี ความจ าเป็ นส่ วนตั วอาจยื่ นค าร้ องขอลาพั กการเรี ยนได้
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
72.1.5 เหตุผลอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร
72.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดย
ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพัก
การเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพัก
การเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
72.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
72.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 73 การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก
ข้อ 74 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ
74.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
74.2 ลาออก
74.3 ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 3 สัปดาห์แรกนับแต่
วันเปิดภาคการศึกษา
74.4 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
74.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1
และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป
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74.6 ผลการประเมินไม่ผ่านจานวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
74.7 ไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
74.8 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 อย่างใดอย่างหนึ่ง
74.9 ตาย
74.10 แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็น
นักศึกษา
74.11 ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโ ทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
74.12 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก
ข้อ 75 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
75.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.3 และข้อ 74.4
และยั ง ศึ กษาไม่ ค รบระยะเวลาการศึ กษาที่ก าหนด สามารถยื่น ค าร้ อ งเพื่ อ ขอคื นสภาพการเป็ น
นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
75.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.7 ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคา
ร้องเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และกาหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
75.2.1 การขอเข้ า ศึ ก ษาใหม่เ ป็ น กรณี พิ เศษ กรณี ที่ นั กศึ ก ษาได้ ศึ กษาครบ
กาหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และดาเนิ นการทาวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ทาคาร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (กาหนดระยะเวลา
ศึกษา 1 ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจาตัวนักศึกษารหัสเดิม
(2) เมื่อคาร้องอนุมัติแล้วต้องดาเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และชาระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) ทั้ ง นี้ การขอเข้ า ศึ ก ษาใหม่ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษท าได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
เท่านั้น
75.2.2 การขอคื น สภาพนั ก ศึ ก ษา กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาทันตามกาหนดให้
ดาเนินการดังนี้
(1) ทาคาร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา
(2) จัดทาตารางเวลาการทางาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักลงนามรับรอง (นาส่งพร้อมคาร้อง)
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(3) เมื่อคาร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องชาระเงินค่าคืนสภาพ
นักศึกษา และดาเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย
(4) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้
ไม่เกิน 1 ปี
หมวด 9
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 76 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
76.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
76.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
76.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 77 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
77.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาพร้อม
เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่ น กรอง และผ่ านการพิจ ารณาของคณะกรรมการประจาหลั ก สู ต ร และบัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึ กษาที่ยื่นความจานงขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 76 และ
ต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อ
ขออนุมัติปริญญา
77.2 นักศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
77.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตร
77.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 41
77.2.3 สอบผ่ านการสอบวั ดคุ ณสมบัติ ตามข้ อ 46 หรื อสอบผ่ านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามข้อ 53
77.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ
ขั้นสุดท้าย
77.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกาหนด
77.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
77.2.7 ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
77.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิ ทยาลั ยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า
ครบถ้ว นตามข้อบั งคับ การจั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอชื่อขออนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันสาเร็จการศึกษา
77.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
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หมวด 10
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 78 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิ สระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดาเนินการได้ 2 วิธี
ดังนี้
78.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ
78.2 เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิช าการที่มีนักวิช าการกลั่ นกรองและมีก ารจัดทา
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ข้ อ 79 วารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการในสาขาวิ ช าที่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review)
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก
ข้อ 80 ที่ประชุมวิชาการต้องดาเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดาเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และใน
การประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ และต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การนาเสนอจะเป็นการ
เสนอโดยปากเปล่า หรือการนาเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ
ข้ อ 81 หลั ก เกณฑ์ ก ารตี พิ ม พ์ ผ ลงานจากวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดาเนินการดังนี้
81.1 หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิ ช าการในสาขาวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ร ะบบประเมิ น บทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จานวน 2 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ
81.2 หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิ ช าการในสาขาวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ร ะบบประเมิ น บทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จานวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ
81.3 วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
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81.2.1 วารสารวิช าการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า หรือ
81.2.2 วารสารวิช าการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือเทียบเท่าหรือ
81.2.3 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Web
of Science หรือ Scopus หรือ
81.2.4 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
81.4 หากการตี พิ มพ์ ผ ลงานจากวิ ท ยานิพ นธ์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข้ า งต้ น ให้ ท าง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 82 การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมีชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุตาแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 83 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่
83.1 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์
83.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการ
ขอสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด
83.3 บทความที่ใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น
83.4 บทความที่ตี พิม พ์ห รือน าเสนอผลงานในการประชุ มวิ ช าการเพื่อ ขอส าเร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วม
วิจัยในบทความ โดยไม่ระบุตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 84 การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
84.1 ระดับปริญญาโท
84.1.1 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร ต้อง
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ.
84.1.2 การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร
ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ.
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84.2 ระดับปริญญาเอก
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
และรายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. และ สมศ.
ข้อ 85 การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่
ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้น คว้าอิส ระ และหากตรวจพบว่า ไม่เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด จะต้องแจ้งให้
หลักสูตรทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ 86 กรณี ที่มีปั ญหาเกี่ย วกับการปฏิบั ตินี้ ให้ คณะกรรมการประจาหลั ก สู ตรพิ จารณา
กลั่นกรองเพื่อให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 11
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 87 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 88 ให้มีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปี
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
.............................................
โดยที่เ ป็ น การแก้ไ ขเพิ่ มเติม ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ ส ภา
มหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 จึง ออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ เพิ่ มเติ ม ค านิ ย ามใน ข้ อ 4 แห่ งข้อ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้
“การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร
ตามหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะสมหน่วยกิต
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นัก ศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น และต้องชาระค่าปรับตามระเบียบ”
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 64/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข้อ 64/1 การเทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต ตามโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เทียบโอนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา”
ข้ อ 6 การจั ด การศึ ก ษาโครงการสั ม ฤทธิ บั ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 75 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่ งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563
.............................................
โดยที่เ ป็ น การแก้ไ ขเพิ่ มเติม ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภา
มหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่ 6/2563 เมื่ อวั น ที่ 4 มิถุ นายน พ.ศ. 2563 จึง ออกข้ อบั งคั บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563”
ข้ อ 2 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1/2563
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ เพิ่ มเติ ม ค านิ ย ามใน ข้ อ 4 แห่ งข้อ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้
“นักศึกษาเต็มเวลา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
“การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education)” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่
มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน
9 หน่วยกิต
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 16.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“16.4 หลั กสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ของแต่ ล ะหลั ก สู ต รที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มัติ แ ละที่ก ระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ
สาหรับการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
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ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 41 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination)
นักศึกษาต้องผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 42 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 81.1 และข้อ 81.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 81.1 หลักสูตรแบบ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณฑิ ตศึก ษา ที่ ก ระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด
ข้อ 81.2 หลักสูตรแบบ 2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณฑิ ตศึก ษา ที่ก ระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ประกาศกาหนด”
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 1371/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ภาคผนวก ค
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมออนไลน์
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททัศน์ มาลา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ ทัศนัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 หลักการและเหตุผลสาหรับการพัฒนาหลักสูตร รป.ม.
1.2 ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการร่างหลักสูตร รป.ม.
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
- (ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 กาหนดโครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน ที่ประชุมมีมติกาหนดโครงสร้างหลักสูตร
และแผนการเรียน ดังนี้
5.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5.1.2 แผนการเรียนแบ่งออกเป็น 3 แผน
5.1.2.1 แผน ก 1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.1.2.2 แผน ก 2 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต วิชา
เลือก 6 หน่วยกิต)
4) วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.1.2.3 แผน ข นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต วิชา
เลือก 9 หน่วยกิต)
4) การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
5.2 กาหนดรายวิชาของหลักสูตร กาหนดรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้ใน
มคอ. 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้ ยังกาหนดให้รายวิชาของหลักสูตร
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท้องถิ่น โดย
รายวิชาบังคับของหลักสูตรจะประกอบไปด้วยรายวิชาที่เป็นรายวิชาเบื้องต้นของทั้ง 3 กลุ่มนี้ และ
กาหนดให้มีรายวิชาเลือกให้ครบทั้ง 3 กลุ่มรายวิชา
5.3 กาหนดวิธีการเรี ย นการสอนของหลั กสู ตร เนื่องจากในการนาเสนอแผนการพัฒ นา
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งอานวยความสะดวกทางการเรียนการสอนที่มากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้แนะนาว่าควรจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
การเรียนในชั้นเรียนเข้ากับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จึงคณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตรจึงได้
ออกแบบการเรียนให้เป็นแบบผสมผสาน
มติที่ประชุม : กาหนดโครงสร้างหลักสูตรดังรายละเอียดข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)
ปิดประชุม เวลา 16.30 น
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(ลงชื่อ)

กัมลาศ เยาวะนิจ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ)
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(ลงชื่อ)

ไททัศน์ มาลา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. ไททัศน์ มาลา)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมออนไลน์
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททัศน์ มาลา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ ทัศนัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
มติที่ประชุม : กาหนดโครงสร้างหลักสูตรดังรายละเอียดข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
กาหนดรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
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1. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
จาแนกเป็น 3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/การค้น คว้า
อิสระ โดยมีจานวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 1
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24
30
2.1 วิชาบังคับ
18
18
2.2 วิชาเลือก
6
12
3. วิทยานิพนธ์
36
12
4. การค้นคว้าอิสระ
6
รวมหน่วยกิต
36
36
36
1.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) วิชาบังคับ
2.2) วิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
36 หน่วยกิต

1.2 แผน ก แบบ ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
1.2 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทาการค้นคว้า
อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
30 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

VLE501

ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students
GRD501 การรู้ดจิ ิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
Digital Literacy and Information Technology for
Graduates
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก 2 จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ข จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า
รหัส

2(1-2-3)
2(1-2-3)

24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
Contemporary Public Administration
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methods for Public Administration
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
Seminar in Public Finance and Budgeting
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้นา
Public Sector Human Resource Management and
Leadership Development
รหัส

ชื่อวิชา

HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
Seminar in Public Policy
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
Management Innovations for Public Sector

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
รหัส

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
Digital Governance Management
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ
Strategic Management for Public Sector
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ
Project Planning, Analyzing, and Management
HPA513 การนานโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
Policy Implementation, Monitoring, and Evaluation
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย
Contemporary Economy, Society, and Politics
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
Seminar in Public Finance and Budgeting
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
Data Analysis for Public Administration
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
Local Management Innovations
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Fiscal Management
HPA522 การบริหารเมือง
Urban Management
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
Local Natural Resouces Management
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง
Suburban Ecology Management
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น
Local Governance
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resource Management
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่
Modern Organizations and Management
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ
Orgnization Behavior and Organization Development
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
Ethics and Transformative Leadership
HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
HPA540 วิทยานิพนธ์
Thesis
HPA541 วิทยานิพนธ์
Thesis
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
Independent study
3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จานวนไม่น้อยกว่า
หมายเหตุ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
36
6

36 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HPA
VLE
GRD

หมวดวิชาของหลักสูตร
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชากลางของระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4. การจัดแผนการศึกษา
1) แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
9
9

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE 501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA541 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2) แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(วิชาบังคับ)
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)
วิทยานิพนธ์

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการ
พัฒนาภาวะผู้นา
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA540 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA540 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

9
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
12
หน่วยกิต
6
6
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3) แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(วิชาบังคับ)
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2(1-2-3)
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต
12

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)
การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและ
การพัฒนาภาวะผู้นา
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
12
หน่วยกิต
3
3
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
Digital Literacy and Information Technology for
Graduates
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล
การร็ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ ความรู้
ในระดับบัณฑิตศึกษาความสามารถในการนาโปรแกรมสาเร็จรูปด้านสถิติ-คานวณ ด้านการจัดทาสื่อ
น าเสนอ การจั ด รู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สมั ย ใหม่ ( Business
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) นาไปใช้ในการจัดทาวิทยานิพ นธ์
หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา
HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Public Administration
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในสาขาต่างๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ปร ะศ าส นศ า สต ร์ กั บศ าส ต ร์ อื่ นข้ าง เคี ย ง สภ าพ แว ด ล้ อ มข อง กา ร บริ หา รภ าค รั ฐ
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration) การจัดการภาครัฐแนวใหม่
( New Public Management) ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ น ว ใ ห ม่ ( New Public Service)
ธรรมาภิบาลภาครัฐแนวใหม่ (New Public Governance) ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
(Public Integrity) และทิศทางและแนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบการบริหารภาครัฐในต่างประเทศ
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods for Public Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และขั้ น ตอนทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย การกาหนดประชากรและวิธีการสุ่ม
ตัว อย่ า งการสร้ า งเครื่ อ งมือ การวิ จัย การทดสอบเครื่ อ งมื อ และวิ ธี การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จั ย
จริยธรรมในการวิจัยรวมทั้งการฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย
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HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
Seminar in Public Finance and Budgeting
ศึ ก ษาการกระจายทรั พ ยากรเพื่ อ ความเสมอภาค การบริ ห ารจั ด การสวั ส ดิ ก าร
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ ประสิทธิภาพตลาดและบทบาท
ของรัฐบาล สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีการเลือกของสังคม การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกตลาด รวมถึงศึกษาบทบาทของรัฐบาล
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยการอภิปรายมาตรการที่สาคัญทางเศรษฐกิจของภาครัฐ
PA505

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Public Sector Human Resource Management and
Leadership Development
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข่ า ย และการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารภาครั ฐ
กฎหมายเกี่ย วกับ การบริ ห ารทรั พยากรมนุษย์ภ าครัฐ จริยธรรมในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความข้ดแย้งในองค์การ ตลอดจนศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา
บทบาทหน้าที่ของผู้นาในการสร้างคุณภาพงาน โดยเน้นการอภิปรายถึงปัญหาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ และภาวะผู้นาในองค์การภาครัฐจากกรณีศึกษา
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar in Public Policy
สัมมนาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบาย
สาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ
และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยใช้กรณีศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศประกอบการอธิบาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานจริง
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Management Innovations for Public Sector
ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือ รวมถึงนวัตกรรมการบริห ารภาครัฐ สมัยใหม่ ตลอดจน
สามารถน าเทคนิ ค เครื่ องมื อ และนวัต กรรมมาประยุก ต์ใช้ ในการบริห ารจั ดการภาครั ฐ ให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน โดยเน้ น กรณี ศึ ก ษา
การประยุกต์ใช้เป็นสาคัญ และการออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรภาครัฐ
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HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Governance Management
ศึกษาการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
และสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eGovernment) รัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
การนาระบบสารสนเทศไปติดตั้งกลยุทธ์ในการนาระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่าง
การนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Strategic Management for Public Sector
ศึกษาความหมายและแนวคิด ทฤษฎีเ กี่ยวกับ การบริ ห ารเชิ งกลยุท ธ์ กระบวนการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การกาหนดกลยุทธ์ การแปลง
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์การภาครัฐ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเป็นสาคัญ
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Planning, Analyzing and Management
ศึกษากระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
การประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจกรรม
ด้านต่างๆ ขององค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่นาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยศึกษา
โครงการสาคัญของภาครัฐ
HPA 513 การนานโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3(3-0-6)
Policy Implementation, Monitoring and Evaluation
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ประสบการณ์ของการนานโยบายไปปฏิบัติในแต่ละ
ประเภท และแต่ละสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็ จหรือความล้ มเหลวโดยเน้นการนานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
นโยบาย โดยเน้ น ศึก ษากรณี ของประเทศไทยเป็นตัว อย่าง และศึกษาเชิง เปรี ยบเที ยบระหว่า ง
ประเทศ
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HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Economy, Society and Politics
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ วิธีการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Data Analysis for Public Administration
ศึกษาประเภทและระดับของข้อมูล ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเลือกใช้สถิติ
ที่ เ หมาะสมกั บ ข้ อ มู ล และค าถามการวิ จั ย การประมวลผลและการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการนา
ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนโยบายของรัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Management Innovations
ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรม
การจัดบริการ สาธารณะแก่ประประชาชน นวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส นวัตกรรม
ด้านการศึ กษาและศิล ปวัฒ นธรรม นวั ตกรรมการบริห ารจัดการน้ าและสิ่ งแวดล้ อม นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ นวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง และกรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม
การบริหารต่าง ๆ ในท้องถิ่น
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Fiscal Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การคลั ง ท้ อ งถิ่ น หลั ก พื้ น ฐานการคลั ง ท้ อ งถิ่ น กั บ
การกระจายอานาจ กระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานคลังท้องถิ่น แนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าและขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังรัฐบาล
กับ การคลั งท้องถิ่น การบริห ารงานคลังบนฐานความยั่ง ยืน ประเด็นปัญหาและความท้าทายใน
การบริหารงานคลังท้องถิ่นไทย โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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HPA522 การบริหารเมือง
3(3-0-6)
Urban Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวางผังเมืองและการออกแบบสาหรับเมืองอัจฉรยะ (Smart
City) โดยคานึ งถึงการใช้พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้ อม การใช้พื้นที่อย่าง
เหมาะสม การสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่าง
จากัด การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาการบริหารเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นสาคัญ
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Disaster Management
แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ หลักและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ การวางแผนบริหาร
ความต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan) การเตรี ย มรั บ สถานการณ์ ก่ อ นเกิ ด เหตุ ระหว่ า ง
เกิดเหตุ และหลั งเกิดเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการฝึ กซ้อมการจัดการภัยพิบัติ และ
แนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Natural Resouces Management
ศึกษาแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่า ยและการเคลื่อนไหว
ทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาที่สาคัญเกี่ยวกับปัญหาหรือ
การพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่น
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง
3(2-2-5)
Suburban Ecology Management
ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาของเมื อ งและชานเมื อ ง
การบริหารจัดการพื้นที่รอบนอกเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้านการวางผังเมือง
การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค การเคลื่อนย้ายประชากร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างสมดุล แนวทางการพึ่งพาตนเอง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นสาคัญ
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HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Governance
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจ รู ป แบบองค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ของไทย ความสั มพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่ วนกลาง ส่ ว นภูมิภ าคและส่ ว น
ท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ (Public
Integrity) ในการบริหารท้องถิ่น รวมถึงเปรียบเทียบรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสม การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
การบู ร ณาการกิจ กรรมของการบริ ห ารทรัพยากรมนุ ษย์ตั้ง แต่การวางแผนและจัด การก าลั งคน
การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรั พยากรมนุษย์และบทบาทของผู้นาในสนับสนุนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ประสบ
ความสาเร็จ และการ เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organizations and Management
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ ก าร วิ เ คราะห์ แ ผนและกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก าร วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร
วิเ คราะห์ พ ฤติ ก รรมและวัฒ นธรรมองค์ ก าร องค์ การเสมือ นจริ ง (Virtual Organization) แผน
การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งขององค์ ก าร (Business Continuity Plan) ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การทางานขององค์การ และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Orgnization Behavior and Organization Development
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ตลอดจนแนวคิด ระบบสั งคมวัฒ นธรรมและแนวความคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ กลไก
พฤติกรรมบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ การวิเคราะห์ และพัฒนา
องค์การ ตลอดจนจัดการพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีผลต่อการทางานร่วมกัน
ในการสร้ างความพึงพอใจและความผู กพันของบุคคลในองค์การ โดยเน้นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การพัฒนาองค์การที่เกิดขึ้นจริง
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HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพองค์การ
3(3-0-6)
Performance Management for Organizational
Effectiveness
ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดเและหลั กการกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารผล
การปฎิ บั ติ ข องบุ ค ลากรภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดและถ่ า ยทอดเป้ า หมายผลการปฎิ บั ติ ง าน
การวางแผนการปฎิ บั ติ ง าน การติ ด ตามผลการปฎิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาผลการปฎิ บั ติ ง าน และ
การประเมินผลการปฎิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาแนวปฎิบัติที่ดี และกรณีศึกษาของการบริหาร
ผลการปฎิบัติ
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Ethics and Transformative Leadership
แนวคิดและหลักพื้นฐานเรื่องผู้นา ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ความรับผิดชอบของผู้นาในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติที่จาเป็นของผู้นายุคใหม่ รวมทั้ง
หลักจริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสาธารณะ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สาธารณะ และการสร้ างจริ ยธรรมทางการจัดการแก่บุคลากรในองค์การ โดยเน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่เกี่ย วข้องกั บ จริ ย ธรรมทางการจัด การส าหรับการพัฒ นาภาวะผู้ นาองค์การภาครั ฐ
ในปัจจุบัน
HPA540 วิทยานิพนธ์
12
Thesis
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารภาครัฐ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางวิชาการ การนาทฤษฎีและหลักการมาใช้ใ นการแก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐหรือปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการบริหารภาครัฐ
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HPA541 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริ หารงานภาครัฐและ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นาเสนอหัวข้อวิทยานินธ์
จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
น าเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามหั ว ข้ อ การวิ จั ย ที่ ด้ น าเสนอในวิ ท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุ ประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา แผนการดาเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้
ในการด าเนิ น การวิจั ย พัฒ นาเครื่ องมื อวิ จั ย การรวบรวมข้อ มู ล ภายใต้ ค าแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษา ระยะเวลาดาเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง
วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลุ่มลึก สรุป อภิปรายผล และ
ให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และนาเสนอบทความการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่
HPA542 การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ
การจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
VLE 501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
2(1-2-3)
English for graduate students
ฝึกทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุ ป ใจความส าคั ญของบทคัด ย่ อ และเอกสารทางวิ ช าการจากการฝึ กการเขี ยนบทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)
ปิดประชุม เวลา 16.30 น
(ลงชื่อ)

กัมลาศ เยาวะนิจ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ)
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(ลงชื่อ)

ไททัศน์ มาลา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. ไททัศน์ มาลา)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมออนไลน์
*********************************************
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททัศน์ มาลา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร. โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ ทัศนัย
กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 9.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี มีดังนี้
1) หลักสูตรควรมีจุดเด่น และมีเนื้อหาที่เฉพาะกลุ่ม
2) ควรเปลี่ยนชื่อวิ ชาการค้นคว้าอิสระ ให้สื่อให้ชัดเจนขึ้น
3) ควรเติ ม เรืื อง design thinking, policy lab, innovation lab ในค าอธิ บ ายรายวิ ช า
นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะของดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์ มีดังนี้
1) ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Block Chain
2) ควรเชิญวิทยากรภายนอกที่ มีชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3) เนื้อหาเกี่ยวกับ e-service, digital government
4) ควรกาหนดกลุ่มลูกค้า (ผู้เรียน) และกาหนดสัดส่วนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
4) ควรสลับระหว่างการเรียนและการลงพื้นที่ และการเรียนเสริมสร้างความรู้ควบคู่ไปกับ
การสร้างเครือข่าย และไม่ขาด human touch
5) ควรเติมเรื่องเครื่องมือทางการบริหารใหม่ ๆ ของภาคเอกชน ในวิชา การวางแผน การ
วิเคราะห์ และการบริหารโครงการ
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ข้อเสนอแนะของดร. โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร มีดังนี้
1) ควรวางเนื้อหาให้ล้อไปตาม 5 ขั้นของ design thinking ตั้งแต่ empathise และน่าจะไป
จบที่ขั้นที่ 4 คือ สร้าง prototype
2) ชื่อวิชาดู classic มีเพียงบางรายวิชาที่ชื่อทันสมัย
3) ควรดู แนวทางการจั ด หลั ก สู ต รของ นปร. โดยหลั ก สู ต รต้อ งดึง ความรู้ จ ากนัก ปฏิบั ติ
ประสานความรู้ทั้งจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ
4) ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Open government
5) ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ public integrity
6) ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่อง collaborative governance
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

กัมลาศ เยาวะนิจ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ)
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(ลงชื่อ)

ไททัศน์ มาลา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. ไททัศน์ มาลา)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมออนไลน์
*********************************************
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททัศน์ มาลา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร. โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ ทัศนัย
กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 9.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททัศน์ มาลา นาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนาที่
ได้รับจากการวิพากษ์ครั้งที่ 1 ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คาแนะนา

การปรับปรุง

1. หลักสูตรควรมีจุดเด่น และมีเนือ้ หาที่เฉพาะ
กลุ่ม

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Policy Lab
- จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง ABCD

2. วางเนื้อหาให้ล้อไปตาม 5 ขั้นของ design
thinking ตั้งแต่ empathise และน่าจะไป
จบที่ขั้นที่ 4 คือ สร้าง prototype

- แทรก 4 ขั้นตอนของ design thinking ในหลาย ๆ รายวิชา
และในการเรียนแต่ละเทอม มุ่งสูผ่ ลงานวิจัยของนักศึกษาที่
เป็น prototype ในเทอมสุดท้าย

3. เปลี่ยนชื่อวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้สื่อให้
ชัดเจนขึ้น

- ตรวจสอบกับ สสว. และบัณฑิตวิทยาลัย ว่าสามารถเปลี่ยน
ได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถเปลี่ยนได้จะดาเนินการเสนอให้
เปลี่ยนแปลงตามลาดับ

4. แก้ไขสาขาวิชาให้ชัดเจน (ของเดิมเป็น
“สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”)

- เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการแนะนามาจากคณะกรรมการ สภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย

5. เรียนเกี่ยวกับ big data, data mining

- เติมเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก big data ให้อยู่ใน
วิชาต้น ๆ หลักสูตร เพื่อจะได้เป็นจุดเริม่ ต้นของการเขียน
ที่มาและความสาคัญของปัญหาในงานวิจัยได้
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คาแนะนา

การปรับปรุง
- ส่งเสริมให้เกิด empathise จากการวิเคราะห์ข้อมูล

6. เรียนเกี่ยวกับ block chain

- เติมเนื้อหาเรื่องนี้ในวิชา Data analysis และวิชา
การบริหารสารสนเทศดิจิทลั

7. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีชื่อเสียงเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- ออกแบบการเรียนการสอนให้ผสมผสานระหว่างความรู้
3 แหล่ง ทั้ง visionary thinker, developer and
planner, และ operator

8. วิชาดู classic มีเพียงบางรายวิชาที่ชื่อ
ทันสมัย

- เพิ่มเนื้อหาที่ทันสมัยในคาอธิบายรายวิชาแทน

9. ดูแนวทางการจัดหลักสูตรของ นปร.

- ออกแบบการเรียนการสอนให้ผสมผสานระหว่างความรู้
3 แหล่ง ทั้ง visionary thinker, developer and
planner, และ operator

10. หลักสูตรต้องดึงความรูจ้ ากนักปฏิบัติ
ประสานความรู้ทั้งจากนักวิชาการและนัก
ปฏิบัติ

- กาหนดให้มีการเสวนาระหว่างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง
ๆ นักการเมือง และนักปฏิบตั ิ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

11. แทรกเรื่อง 4 lab (future lab, policy lab, - ใช้กระบวนการเหล่านี้ในการเรียนการสอน โดยผสานไปกับ
gov lab, pmqa)
การเรียนการสอนแบบ design thinking
12. เนื้อหาเกี่ยวกับ e-service, digital
government

- เติมเนื้อหาเรื่องนี้ในวิชาการบริหารสารสนเทศดิจิทัล และ
วิชานวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ

13. Open government

- เติมเนื้อหาเรื่องนี้ในวิชาการบริหารสารสนเทศดิจิทัล และ
วิชานวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ

14. เนื้อหาเกี่ยวกับ public integrity

- เติมเนื้อหานี้ในวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาการ
บริหารจัดการท้องถิ่น

15. สลับระหว่างการเรียนและการลงพื้นที่

- กาหนดไว้ในกลยุทธ์การสอนว่าให้นักศึกษาทาการศึกษา
แบบกรณีศึกษา

16. การเรียนเสริมสร้างความรู้ควบคู่ไปกับ
การสร้างเครือข่าย และไม่ขาด human
touch

- กาหนดไว้ในกลยุทธ์การสอนให้มีการเสวนา อภิปราย
ออกแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมร่วมกันให้มี
การพบปะกันอย่างสม่าเสมอ เช่น เสวนาเดือนละ 1 ครั้ง
เป็นต้น
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คาแนะนา

การปรับปรุง

17. เติมเรืือง design thinking, policy lab,
innovation lab ในคาอธิบายรายวิชา
นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น

- กาหนดไว้ในกลยุทธ์การสอนให้เป็นไปตามแนวทาง design
thinking
- แทรก 4 ขั้นตอนของ design thinking ในหลาย ๆ รายวิชา
และในการเรียนแต่ละเทอม มุ่งสูผ่ ลงานวิจัยของนักศึกษาที่
เป็น prototype ในเทอมสุดท้าย

18. เติมเรื่องเครื่องมือทางการบริหารใหม่ ๆ
ของภาคเอกชน ในวิชา การวางแผน การ
วิเคราะห์ และการบริหารโครงการ

- ปรับคาอธิบายรายวิชาของวิชา การวางแผน การวิเคราะห์
และการบริหารโครงการ
- เพิ่มเรื่อง business continuity plan ในคาอธิบายรายวิชา
การจัดการภัยพิบตั ิ และวิชาองค์การและการจัดการ
องค์การสมัยใหม่

19. ควรกาหนดกลุ่มลูกค้า (ผูเ้ รียน) และกาหนด - ในการจัดการเรียนการสอนให้พจิ ารณาว่านักศึกษากลุม่ ไหน
สัดส่วนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
เป็นกลุ่มใหญ่ น่าจะขาดกลุ่มไหน จากนั้นเสริมแนวคิดและ
มุมมองจากภายนอกชดเชยกลุม่ ที่ขาด
- พิจารณาจากการสัมภาษณ์จากผู้เรียน
20. เพิ่มเนื้อหาเรื่อง collaborative
governance

- เพิ่มเนื้อหาเรื่องนี้ในวิชา การบริหารจัดการท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี มีดังนี้
1. ปรัชญาของหลักสูตร ควรเพิ่มคาสาคัญเรื่องการเป็นนักบริหารยุคใหม่ เพื่อให้ดึงดูดใจ
ผู้เรียนได้มากขึ้น
2. เนื่องจากหน่วยงานของรัฐต้องลดกาลังคน และทางานผ่านการทาสัญญาจ้างหน่วยงาน
ภายนอก ดั งนั้น เนื้อหาทางด้านความรู้ที่บัณฑิตของหลักสูตรนี้ควรมีคือความสามารถในการเขียน
TOR การประเมินผลการทางานของหน่วยงานภายนอกตาม TOR
ข้อเสนอแนะของ ดร. วิชัย ลิมปิติกรานนท์ มีดังนี้
1. ส่วนของความสาคัญที่นามาสู่การร่างหลักสูตร ไม่ควรอ้างถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
แต่ควรจะกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งหนักแน่นกว่าและต่อเนื่องยาวนานกว่ า
2. ในรายวิชาการนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย ตรงคาอธิบายรายวิชา
ให้เติมเรื่องการประเมินผลนโยบาย ให้สอดคล้องกับชื่อวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

121
ข้อเสนอแนะของดร. โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร มีดังนี้
1. การแก้ไขคาพิมพ์ผิดเล็กน้อยในร่างหลักสูตร
2. เพิ่มเติมเรื่องการสารวจติดตามการบริหารภาครัฐที่เป็นเลิศ ในแผนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
3. เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของวิชาการบริหารสารสนเทศดิจิทัล เป็น Digital Governance
Management
4. เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของวิชาการจัดการภัยพิบัติ เป็น Method for the Support of
the Risk Analysis
5. ในรายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ตรงคาอธิบายรายวิชาเปลี่ยนคาแปลของ Public
Integrity เป็น ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
6. ในรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตรงคาอธิบายรายวิชา ให้เติมเรื่อง
การนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนโยบายของรัฐ
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

กัมลาศ เยาวะนิจ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ)
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(ลงชื่อ)

ไททัศน์ มาลา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.ดร. ไททัศน์ มาลา)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นายไททัศน์
นามสกุล มาลา
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(การเมืองการปกครอง)

ปีที่จบ
2558
2554
2550

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 บทความวิจัย
ไททัศน์ มาลา, ศักดิ์ กัลยาณมิตร, จารุณี มุมบ้านเซ่า, ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว และวิไลลักษณ์ เรือง
สม (2563). การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs). รัฐประศาสนศาสตร์ (Thai
Journal of Public Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ปี
ที่ 18 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน. 2563: 23-37.
ไททั ศ น์ มาลา. (2562). การมี ส่ ว นร่ว มในการจัด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาผู้ สู ง อายุ เ พื่ อการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ . ปีที่ 14
ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2562: 206-215.
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา. (2561). แนวทาง
การบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการที่ดีแก่ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1.
มกราคม – เมษายน. 2561: 147-158.
กัมลาศ เยาวะนิจ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา.
(2561). การกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ . ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2561:
22-23.
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ไททัศน์ มาลา, วลัย พร ชิณศรี และ วิไลลักษณ์ เรืองสม. (2561). บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการจั ดการปัญ หาอุทกภัย : วิเ คราะห์ แผนการบริ ห ารจัด การอุ ทกภัย ของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี The Roles of Local Administrative Organizations
in Flood Management: The Analysis of the Flood Management Plan of Rangsit
City Municipality, Pathumthani Province. วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2561: 209-228.
ไททัศน์ มาลา. (2559). การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น.
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2559: 305-317.
ไททัศน์ มาลา, วลัยพร ชิณศรี และ วิไลลักษณ์ เรืองสม. (2559). การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในด้ า นการจั ด เก็ บ รายได้ ( Enchaining
Effectiveness in Revenue Collections of Local Authorities) . ว า ร ส า ร วิ ท ย า ลั ย
การเมืองการปกครอง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559: 184-201.
Mala, T., Kalyanamitra, P., Mumbansao, J., Chansrakae, R. and Ruangsom, W. (2019).
Fiscal Autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in
Special Economic Zones, Thailand. Asian Humanities and Social Sciences
Review. Volume 1, Number 1, June 2019: 26 – 36.
Kalyanamitra, P., Tatiyalapa, D., Mala, T. and Yaowanit, K. (2018). The Success of Putting
Good Governance into Practice of the Local Administrative Organizations in
Central Region of Thailand. International Journal of Crime, Law and Social
Issues, Volume 5, Number 1. January – June. 2018: 164 – 175.
Kalyanamitra, P., Tatiyalapa, D. Mala, T. and Yaowanit, K. (2017). Causal Factors of
Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative
Organizations in Central Region, Thailand. Asian Political Science Review,
Volume 1, Number 2, July – December. 2017: 31-37.
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
9 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
1.5.2 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
1.5.3 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
1.5.4 ระบบบริหารราชการไทย
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2. ชื่อ นายรัฐชาติ
นามสกุล ทัศนัย
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยชินวัตร

ปีที่จบ
2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2542
2541

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 บทความวิจัย
รัฐชาติ ทัศนัย. (2559). การปรับตัวตามบริบททางการเมืองของผู้นาท้องถิ่นอีสาน. วารสารสัน ติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน. 2559: 257-274.
รัฐชาติ ทัศนัย. (2559). การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของ
คนไทยและแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พิเศษ). กรกฎาคม – ธันวาคม. 2559 : 1-10.
รัฐ ชาติ ทัศนั ย. (2560). แบบอย่างความคุ้มค่าจากสิ่ งของทรงใช้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 11. กันยายน – ธันวาคม (ฉบับพิเศษ). 2560 : 199-121.
รัฐชาติ ทัศนัย. (2560). แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงาน
ต่างด้าวกับคนไทยในจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560
National Conference on Population 2017. (275-293) โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์
กรุงเทพฯ.
รัฐ ชาติ ทัศนั ย . (2560). The Promoting Factor for co-existence with Thais: A Case Study
of Migrant Workers in Pathum Thani, Thailand. In 4th International Social
Sciences and Business Research Conference 2017. (89-97). Palazzo Asmundo,
Palermo, Italy.
รัฐ ชาติ ทัศนั ย . (2560). The Promoting Factor for co-existence with Thais: A Case Study
of Migrant Workers in Pathum Thani, Thailand. Asian Political Science Review.
Volume 1, No.2. 2560 : 57-64.
อิงฟ้า สิงห์น้อย และรัฐชาติ ทัศนัย. (2561). นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการภาครัฐ.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม. 2561: 617-623.
รั ฐ ชาติ ทั ศ นั ย . (2561). ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ มการอยู่ร่ ว มกั นกั บแรงงานต่ างด้า ว: กรณี ศึก ษาคนไทย
ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 18
ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2561: 86-98.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รั ฐ ชาติ ทั ศ นั ย . (2562). The Comparing of Promoting Factor for co-existence between
Thai and Migrant Workers: A Case Study Pathum Thani Province, Thailand.
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research. Volume 8 Special
Issue. 2562: 119-126.
รั ฐ ชาติ ทั ศ นั ย . (2562). The Public Private Partnerships in Elderly Welfare Provided in
Thailand. International Journal of Crime, Law and Social lssues. Volume 6
Number 2. July – December. 2562: 57-63.
รัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ” ครั้ ง ที่ 3 คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ 23 พฤศจิก ายน 2562.
(1194 - 1202). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ทิพย์วรรณ ชินไธสง และรัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุดเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 พฤศจิกายน 2562.
(1541 - 1552). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อมรรัตน์ น้อยเกิด และรัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” ครั้งที่ 3
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ 23 พฤศจิ ก ายน 2562. (1553-1563).
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
6 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
2.5.2 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.5.3 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.5.4 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
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3. ชื่อ นายกัมลาศ
นามสกุล เยาวะนิจ
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
2558
2546
2544

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.2 บทความวิจัย
กัมลาศ เยาวะนิจ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ, และ ไททัศน์ มาลา
(2561). การกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ . ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2561:
22-33.
Kalyanamitra, P., Tatiyalapa, D., Mala, T. and Yaowanit, K. (2018). The Success of Putting
Good Governance into Practice of the Local Administrative Organizations in
Central Region of Thailand. International Journal of Crime, Law and Social
Issues. Volume 5, Number 1. January – June. 2018: 164 – 175.
Kalyanamitra, P. , Tatiyalapa, D. Mala, T. and Yaowanit, K. ( 201 7) . Causal Factors of
Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative
Organizations in Central Region, Thailand. Asian Political Science Review.
Volume 1, No.,2. July – December. 2017: 31-37.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
กั ม ลาศ เยาวะนิ จ (2562). ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ สั ง คมสู ง อายุ : ถอดบทเรี ย นจาก
ต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
การเรียนรู้ ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ . 23 พฤศจิกายน 2562. การประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ “การเรี ย นรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ” ครั้ ง ที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 พฤศจิกายน 2562. (1803-1817) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
16 ปี
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3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3.5.2 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
3.5.3 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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4. ชื่อ นายภิศักดิ์
นามสกุล กัลยาณมิตร
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 2555
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
(รัฐศาสตร์-การปกครอง)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
(รัฐศาสตร์-การบริหารงานยุติธรรม
และความปลอดภัย)
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 บทความวิจัย
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร. (2563). การพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA). วารสารสังคมศาสตร
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ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2561: 157-169.
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4.4 ประสบการณ์ในการสอน
16 ปี
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาล
4.5.2 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.5.3 วิชาการบริหารท้องถิ่น
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ภาคผนวก ฉ
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาแนก
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ
1.1 การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
1.2 ความสามารถในการวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน
ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1.3 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้
การวินิจฉัยทางด้าคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.73
0.45
4.53

0.64

4.52

0.66

4.59

0.49

สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใช้ บั ณ ฑิตมี ความต้ องการให้ บั ณฑิต มีคุณ ธรรมจริยธรรมอยู่ ในระดั บ
มากที่สุด (4.59) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มี การพัฒนา
นิ สั ย ในการประพฤติอย่ างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้ว ยความรับผิ ดชอบทั้งในส่ ว นตนและส่ ว นรวม
มากที่สุด (4.73) รองลงมาคือ ความสามารถในการวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (4.53)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

134
2. ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ
2.1 เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้
2.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง
2.3 เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวมถึงผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.25

0.86

4.43

0.82

4.42

0.76

4.37

0.75

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (4.37)
เมื่ อ จ าแนกในแต่ ล ะข้ อ ย่ อ ยพบว่า ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มีค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต ประยุก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากที่สุด (4.43) รองลงมาคือเข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้
ใหม่ ๆ ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ รวมถึง ผลกระทบจากงานวิจัยในปั จจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ (4.42)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

3.1 สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
บริบทใหม่
3.2 สามารถสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้า
กับองค์ความรู้ในบริบทใหม่
3.3 สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

4.41

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.80

4.34

0.83

4.45

0.76

4.40

0.73
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สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะทางปั ญ ญาอยู่ ใ นระดั บ
มากที่สุด (4.40) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิ ตมีความต้องการให้บัณฑิต มี สามารถ
พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ มากที่สุด (4.45)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ
4.1 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน
การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน
4.2 มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือใน
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านการทางานเป็นกลุ่ม
รวม

4.59

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.49

4.61

0.60

4.54

0.48

ค่าเฉลี่ย

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความต้องการให้บัณฑิตมีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็นปัญหาที่
เกี่ย วข้องกับ รัฐ ประศาสนศาสตร์ หรือในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ผ่านการทางานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) และให้บัณฑิตมีมีความรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซ้บซ้อนและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน
การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน อยู่ในระดับมากที่สุด (4.59) เช่นกัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อนามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทาง
การแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป
รวม

4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.69

4.57

0.59

4.43

0.48
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สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ตั ว เลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.43) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อย พบว่า
ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไปมากที่สุด (4.57)
จากผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (4.47) เมื่อจาแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะบัณฑิต
ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้
จากการสารวจผู้ ที่ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี และกาลังจะสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1. อาชีพของผู้ตอบฯ:
1.1 อาชีพอิสระ
21
คน
1.2 พนักงานบริษัทเอกชน 21
คน
1.3 อยู่ระหว่างสมัครงาน 16
คน
1.4 บุคลากรของรัฐ
15
คน
1.5 นักศึกษา
9 คน
2. จานวนผู้สนใจศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
2.1 สนใจ
71
คน
2.2 ไม่สนใจ
3 คน
2.3 ไม่แน่ใจ
25
คน
3. จานวนผู้สนใจศึกษาปริญญาโทจะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
3.1 เลือก
69
คน
3.2 ไม่เลือก
3 คน
3.3 ไม่แน่ใจ
27
คน
4. การใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
4.1 เพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น
74
คน
4.2 เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการทางาน 70
คน
4.3 เพื่อเปิดโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ๆ
27
คน
4.4 เพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนอาชีพ
24
คน
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5. ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมและสามารถจ่ายได้
5.1 ไม่เกิน 100,000 บาท
47
คน
5.2 100,001 – 140,000 บาท
37
คน
5.3 140,001 – 160,000 บาท
11
คน
5.4 160,001 – 180,000 บาท
2 คน
5.5 180,001 – 200,00 บาท
2 คน
6. ระยะเวลารวมในการศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เห็นว่าเหมาะสม
6.1 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี
76
คน
6.2 2 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง
20
คน
6.3 2 ปี ครึ่ง ถึง 3 ปี
3 คน
7. เวลาที่สะดวกที่จะศึกษา
7.1 เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
76
คน
7.2 ได้ทุกช่วงเวลา
15
คน
7.3 เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
12
คน
7.4 วันธรรมดา ในเวลาราชการ
10
คน
7.5 วันธรรมดา นอกเวลาราชการ
9 คน
8. เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
8.1 ระยะเวลาในการเรียน
53
คน
8.2 ค่าใช้จ่ายในการเรียน
50
คน
8.3 ช่วงเวลาที่จัดการเรียน
41
คน
8.4 ชื่อเสียงและความสามารถของผู้สอน
30
คน
8.5 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
30
คน
8.6 ความยากง่ายในการเรียน
30
คน
8.7 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
15
คน
9. ต้องการการสนับสนุนเรื่องใดจากมหาวิทยาลัย
9.1 การชาระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน
54
คน
9.2 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
51
คน
9.3 การให้คาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์ 50
คน
9.4 ทุนการศึกษาหรือส่วนลดค่าเล่าเรียน
48
คน
9.5 การให้คาแนะนาในการนาเสนองานวิจัย 33
คน
9.6 แหล่งรายได้เสริม เช่น TA
32
คน
9.7 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
31
คน
9.8 ที่พักในราคานักศึกษา
7 คน
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10. รูปแบบหลักสูตรที่สนใจศึกษา
10.1 แบบเน้นการศึกษารายวิชา (แผน ข.)
10.2 แบบเน้นการวิจัยและการศึกษารายวิชา (แผน ก.2)
10.3 แบบเน้นการวิจัย (แผน ก.)
11. ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเริ่มศึกษา
11.1 ภาค 1/2563
11.2 ภาค 1/2564
11.3 ภาค 2/2563
11.4 ภาค 3/2563
12. เนื้อหาที่คิดว่าควรจะบรรจุอยู่ในหลักสูตร
12.1 การบริหารงานบุคคล
12.2 การเมืองการปกครอง
12.3 การปกครองท้องถิ่น
12.4 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
12.5 เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่
12.6 อาชญาวิทยา
12.7 การจัดการภัยพิบัติ
12.8 ทฤษฎีองค์การ

58
33
8

คน
คน
คน

42
44
13
4

คน
คน
คน
คน

64
48
46
42
40
26
25
24

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรใหม่
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การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงใหม่)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ภาษาไทยชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ : M.P.A. (Public Administration)
ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา คือ
1. การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การจัดการนโยบายและโครงการสาธารณะ
3. การจัดการองค์การสมัยใหม่และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. การจัดการการคลังและงบประมาณ
โดยกาหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต จาแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก
(2) (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (ภาคนิพนธ์) โดยกาหนดให้มโี ครงสร้างหลักสูตร
ดังนี้
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2555345 สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
2555344 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริหาร 3(3-0-6)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ภาษาไทยชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ : M.P.A. (Public Administration)
โครงสร้างหลักสูตร
จาแนกเป็น 3 แผน คือ ก 1 ก 2 และ ข โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
โดยมีจานวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3)
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
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2. หมวดวิชาสัมพันธ์
ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ให้เรียน 3 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้
2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยวิชาบังคับ และวิชาเลือกเฉพาะสาขา ดังนี้
3.1) วิชาบังคับ ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ให้เรียน 18 หน่วยกิต
ตามรายวิชาดังนี้
2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6)
2555304 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
2555305 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6)
2555307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6)
2555346 สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ไม่มีหมวดวิชาสัมพันธ์

เหตุผล
ไม่มรี ายวิชาที่
นักศึกษาต้องเรียน
ร่วมกับสาขาวิชาอื่น

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก (1) ไม่มีหมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก (2) มีหมวดวิชา
เฉพาะ 30 หน่วยกิต และแผน ข มีหมวดวิชาเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต
ประกอบด้วยวิชาบังคับ และวิชาเลือกเฉพาะสาขา ดังนี้
3.1) วิชาบังคับ ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ตามรายวิชาดังนี้
HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6)
HPA503 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5)
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผูน้ า 3(3-0-6)
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
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3.2) วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
เท่านั้น โดยแผน ก แบบ ก (2) ให้เลือก 6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก
12 หน่วยกิต ตามรายวิชาในแต่ละแขนงวิชาเอกนั้นๆ

4. หมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
2556301 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2556302 ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
3.2) วิชาเลือก แผน ก แบบ ก (2) เลือกเรียน 9 หน่วยกิต แผน ข เลือกเรียน
12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6)
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6)
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ 3(2-2-5)
HPA513 การนานโยบายไปปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล 3(3-0-6)
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย 3(3-0-6)
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5)
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5)
HPA522 การบริหารเมือง 3(3-0-6)
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5)
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 3(2-2-5)
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง 3(2-2-5)
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6)
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
HPA533 การบริหารผลการปฏิบตั ิงานเพื่อประสิทธิภาพองค์การ 3(3-0-6)
4. หมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
แผน ก แบบ ก (1) เรียนวิชา HPA 541 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) เรียนวิชา HPA 540 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข เรียนวิชา HPA 542 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
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2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Methodology in Public Administration

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและคาอธิบายรายวิชา
HPA507 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Methods for Public Administration

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย
การกาหนดหัวข้อการวิจัย การทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ตัวแปรและสมมติฐาน ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการวิจยั และการให้
ข้อเสนอแนะ การเขียนเค้าโครงและบทความผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย
การนาผลการวิจยั ไปใช้ เทคนิควิธกี ารวิจัยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์ในการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งให้ผู้เรียนทาการศึกษาค้นคว้างานวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูล และเขียนโครงงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดประเด็นปัญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย
การกาหนดประชากรและวิธีการสุม่ ตัวอย่างการสร้างเครื่องมือการวิจัย
การทดสอบเครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จริยธรรมในการวิจัย
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย

เหตุผล
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รายวิชาให้กระชับ
มากยิ่งขึ้น

143

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
Theory of Public Administration and New Public Management
Contemporary Public Administration
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ความเป็นมาของแนวคิดทางสาธารณประโยชน์ สาธารณกิจ (Public Affairs) และ
ภาครัฐ (Public Sector) พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
แต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิคใหม่ ยุคสมัยใหม่ จนถึงยุคหลัง
สมัยใหม่ และข้อดีข้อเสียของแนวคิด ทฤษฎีในแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์
ระหว่างการเมืองกับการจัดการภาครัฐ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
ภาครัฐที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและตาม
ความต้องการของประชาชน การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการขององค์การ
ภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน แนวทางการสร้างจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลในการ
จัดการภาครัฐ รวมทั้งแนวโน้มของรูปแบบและการจัดการภาครัฐในอนาคต
2555304 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Organization and Modern Management

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในสาขาต่างๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่นข้างเคียง สภาพแวดล้อมของการบริหารภาครัฐ
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (new public administration)
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public management) การบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (new public service) ธรรมาภิบาลภาครัฐแนวใหม่ (new public
governance) ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ (public integrity) และ
ทิศทางและแนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบการบริหารภาครัฐในต่างประเทศ

แนวคิด ทฤษฎีขององค์การ รวมถึงองค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้
องค์การเสมือนจริง องค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น โครงสร้างและรูปแบบต่างๆ
ขององค์การภาครัฐ เช่น องค์การภาครัฐทั่วไป รัฐวิสาหกิจ องค์การภาครัฐ
รูปแบบใหม่ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมองค์การ
การสื่อสารในองค์การ นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงองค์การ การเมืองใน
องค์การ ความขัดแย้งในองค์การ การเรียนรู้ขององค์การ แรงจูงใจ ภาวะผู้นา
พฤติกรรมกลุ่ม รวมถึงพัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการจากแบบดั้งเดิม
จนถึงการจัดการสมัยใหม่ วิสัยทัศน์ การวางแผน การตัดสินใจ

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์องค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลองค์การ วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ องค์การ
เสมือนจริง (Virtual organization) แผนการบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
(Business continuity plan) ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการทางานขององค์การ
และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Modern organizations and management

เหตุผล
ปรับคาอธิบายให้
กระชับยิ่งขึ้น และเพิม่
ประเด็นใหม่ ๆ ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
เช่น การบริการ
สาธารณะแนวใหม่
(new public
service) การบริการ
สาธารณะแนวใหม่
(new public
service)
เพิ่มเติมประเด็นเรื่อง
แผนการบริหาร
ความต่อเนื่องของ
องค์การ (Business
continuity plan)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6)
Public Human Resource Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ เน้น
การประยุกต์ใช้ แนวคิดตะวันออกและแนวคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ของ
องค์การและกลยุทธ์ของบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางภารกิจหลักของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความปลอดภัยในองค์การ
จริยธรรม คุณธรรมของปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เทคนิคทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต่อการดาเนินงานขององค์การ
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Information and Communition Technology System for Public
Management

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผูน้ า 3(3-0-6)
Public Sector Human Resource Management and Leadership
Development

เหตุผล
ปรับคาอธิบายให้
กระชับยิ่งขึ้น

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความข้ดแย้งในองค์การ ตลอดจนศึกษาความหมาย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บทบาทหน้าที่ของผู้นาในการสร้างคุณภาพงาน
โดยเน้นการอภิปรายถึงปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และภาวะผู้นา
ในองค์การภาครัฐจากกรณีศึกษา
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital governance management
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ศึกษาการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การและสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล
แนวคิด ความหมาย บทบาทและความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ (Big data) การให้บริการสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eและการสื่อสาร ประโยชน์และการนามาใช้ในการจัดการองค์การภาครัฐ ความรู้ Service) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) รัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการสื่อสารและสื่อต่างๆ ระบบเครือข่ายและ government) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี blockchain การนาระบบสารสนเทศ
การใช้ประโยชน์ รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน ไปติดตั้งกลยุทธ์ในการนาระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมในการใช้ข้อมูลและ
การจัดการองค์การภาครัฐ รวมถึงผลดีและผลเสียของการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม โดย
มาใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผเู้ รียนศึกษาประเด็นสาคัญแล้วมาอภิปราย
ศึกษาตัวอย่างการนาระบบดิจิทลั มาใช้ในการให้บริการภาครัฐ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการองค์การภาครัฐ

เพิ่มประเด็นเกีย่ วกับ
Block Chain
การจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ รัฐบาลที่
เปิดกว้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555347 การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Modern Local Administrative Organization Management

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local Governance

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอานาจ ประเภท
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ การจัดการ และการกากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาททางด้านการให้บริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น เทคนิคทางการจัดการองค์การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ ทั้งใน
ด้านการกาหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารภาครัฐที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและความต้องการ
ของประชาชน การพัฒนาระบบมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ การจัดการ
คลังและงบประมาณท้องถิ่น การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมทางการจัดการ การจัดการ
เครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่นๆ การจัดการท้องถิ่นที่
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ผเู้ รียนศึกษาประเด็นสาคัญแล้วมาอภิปราย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจ รูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
ความซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ (Public Integrity) ในการบริหารท้องถิ่น รวมถึง
เปรียบเทียบรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ

เหตุผล
ปรับคาอธิบายให้
กระชับยิ่งขึ้น เพิ่ม
ประเด็น ความซื่อสัตย์
ต่อสาธารณะ (Public
Integrity) และ
แนวทางการจัด
การเรียนที่มี
การเปรียบเทียบ
การปกครองท้องถิ่น
ในต่างประเทศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ 3(2-2-5)
Project planning, analyzing, and management

แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการจัดการโครงการสาธารณะ ตั้งแต่ การวางแผน
และวิเคราะห์โครงการ เน้นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การ
ดาเนินและบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโครงการ การจัดการ
ความเสีย่ ง การบริหารเวลา การจัดสรรและจัดการทรัพยากร การควบคุมและ
การประเมินผลโครงการ เทคนิคการประเมินผลโครงการ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาและ
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่เป็นโครงการสาธารณะเป็นสาคัญ
2555353 การจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ 3(3-0-6)
Conflict and Crisis Management

ศึกษากระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งศึกษากระบวนการและ
เทคนิคการควบคุมกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ที่นาไปสูเ่ ป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยศึกษาโครงการสาคัญของภาครัฐ

ความหมาย ประเภท รูปแบบ และสาเหตุของความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ภัยพิบัติ และพฤติกรรมที่ทาให้เกิดความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ
กระบวนการและวิธีการในการแก้ปัญหาจัดการความขัดแย้งทั้งระดับโครงสร้าง
ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน การควบคุมความขัดแย้ง การทาประชาพิจารณ์
การไกล่เกลีย่ การสื่อสารในความขัดแย้ง เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรอง
ในสถานการณ์เฉพาะและในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง เทคนิคการจัดการ
การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในขณะเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิดภาวะวิกฤติ
โดยจะมีการใช้กรณีศึกษาของการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศเป็นตัวอย่างจริงประกอบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้
อภิปรายและวิพากษ์แสดงความคิดเห็นในการนาไปปฏิบตั ิ

แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ หลักและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ การวางแผน
บริหารความต่อเนื่อง (Business continuity plan) การเตรียมรับสถานการณ์
ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจน
วิธีการฝึกซ้อมการจัดการภัยพิบัตแิ ละแนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ
จากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

HPA523 การจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5)
Disaster management

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น และ
เพิ่มประเด็น
การวางแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
(Business
Continuity Plan)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555348 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
Project Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555357 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
Environmental and Natural Resource Management

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local natural resouces management

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศวิทยา การวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
กระบวนการและการประเมินผลกระทบของการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมที่
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก กลไกในการป้องกัน การควบคุมและการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น นโยบาย กฎหมาย มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในมิติทางการเมืองและสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและมาตรการแก้ไข
ปัญหาทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและ
ต่างประเทศ
2555361 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบาย 3(3-0-6)
Economics for Policy Development

ศึกษาแนวความคิดและหลักการทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเครือข่ายและการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาที่สาคัญเกี่ยวกับปัญหาหรือการพัฒนาทรัพยากร
ทางธรรมชาติท้องถิ่น

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและ
กาหนดนโยบาย การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่าย/
ผลตอบแทนของนโยบายโครงสร้างและข้อจากัดระบบเศรษฐกิจที่มตี ่อ
การกาหนดและการดาเนินนโยบายสาธารณะของประเทศ รวมถึงแนวทาง
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง

ศึกษาการกระจายทรัพยากรเพื่อความเสมอภาค การบริหารจัดการสวัสดิการ
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ ประสิทธิภาพ
ตลาดและบทบาทของรัฐบาล สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ทฤษฎี
การเลือกของสังคม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ บทบาทของภาครัฐใน
ระบบเศรษฐกิจ กลไกตลาด รวมถึงศึกษาบทบาทของรัฐบาลต่อสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยการอภิปรายมาตรการทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจของภาครัฐ

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5)
Seminar in Public Finance and Budgeting

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น ปรับเนื้อหาให้
เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ปรับวิธีการเรียนให้มี
การอภิปราย
มาตรการที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555362 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Management

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Data Analysis for Public Administration

ศึกษาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการ
เส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและ
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎี
การจัดลาดับงาน เทคนิคการจัดลาดับงานแบบ PERT การพยากรณ์

ศึกษาประเภทและระดับของข้อมูล ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจยั การเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลและคาถามการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนโยบาย
ของรัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
HPA513 การนานโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 3(3-0-6)
Policy Implementation, Monitoring and Evaluation

2555367 การประเมินผลกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ
3(3-0-6)
Evaluation of Project Process, Output and Impact

กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ประสบการณ์ของการนานโยบายไปปฏิบัติใน
ศึกษาความสาคัญของการประเมินการดาเนินงาน ผลผลิตและผลกระทบจาก
แต่ละประเภท และแต่ละสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการนานโยบายไป
โครงการปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ วิเคราะห์ตัวแปรที่ ปฏิบัติ ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวโดยเน้นการนานโยบาย
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและผลผลิตโครงการ การวางแผนและดาเนินงานตาม ไปปฏิบตั ิ การติดตามและประเมินผลนโยบาย โดยเน้นศึกษากรณีของประเทศไทย
แผนประเมินการดาเนินงานและผลผลิตโครงการ การประเมินผลกระทบจาก
เป็นตัวอย่าง และศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
โครงการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี
และด้านนิเวศน์ องค์การและผู้ที่มบี ทบาทหน้าที่ในการบริหารโครงการ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน ผลผลิตและผลผกระทบจากโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจน
การวิเคราะห์การประเมินผลสาเร็จของโครงการ

เหตุผล
ปรับเนื้อหาให้
ครอบคลุมทาง
การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น เพิ่มประเด็น
การนานโยบายไป
ปฏิบัติ เพิ่มแนวทาง
การเรียนให้มี
กรณีศึกษา

149

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555368 สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย
3(3-0-6)
Seminar on Public Policy and Public Management in Thailand
สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะร่วมสมัย การกาหนดและการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิในสาขาต่างๆ ของไทย เช่น นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การจัดการสาธารณะขององค์การ
ภาครัฐไทย การวางแผนกาลังคน การจัดการด้านการเงิน การคลัง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึงผลกระทบของนโยบาย
และการจัดการสาธารณะของไทย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยกาหนดให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นทีส่ นใจเกี่ยวกับปัญหา
นโยบายสาธารณะหรือการจัดการสาธารณะขององค์การภาครัฐไทยแล้ว
นามาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)
Seminar in Public Policy
สัมมนาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของ
นโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย
การประกาศใช้นโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยใช้กรณีศึกษาของไทยและ
ต่างประเทศประกอบการอธิบาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูป้ ฏิบัติงานจริง

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น เพิ่มแนวทาง
การจัดการเรียน
การสอนให้มี
กรณีศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ปฏิบัติงานจริง
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6)
Management innovations for public sector

ความหมาย ความหลากหลาย ประเภท และคุณค่าของนวัตกรรม ในฐานะที่เป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านที่เกี่ยวกับการจัดการเปลีย่ นแปลงองค์การภาครัฐ กระบวนการและปัจจัย
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ รวมทั้งการนานวัตกรรมมาใช้ในองค์การ
แนวคิด สาเหตุ กระบวนการ และกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการวินิจฉัยองค์การเพื่อ
การเปลีย่ นแปลง ปัจจัยทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลงองค์การ บทบาทผู้บริหาร
ในการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทักษะที่จาเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
เช่น การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนให้องค์การมีความยืดหยุ่นและปรับตนเองได้
โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นสาคัญ
2555373 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Organizational Behavior and Modern Organization Development

ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือ รวมถึงนวัตกรรมการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ ตลอดจน
สามารถนาเทคนิค เครื่องมือ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยเน้นกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เป็นสาคัญ

วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ อาทิ วัฒนธรรมองค์การ
ภาวะผู้นา และศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการใน
การพัฒนาองค์การ ทั้งในด้านโครงสร้างและเทคนิคการบริหาร โดยเน้นให้ผู้เรียน
การศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมองค์การภาครัฐที่ตนเองสนใจ แล้วมาอภิปราย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการพัฒนาองค์การ

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและสังคม
วิทยาตลอดจนแนวคิดระบบสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดพื้นฐานของ
พฤติกรรมองค์การเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกพฤติกรรมบุคคลทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การเพื่ออธิบาย วิเคราะห์ และพัฒนา
องค์การ ตลอดจนจัดการพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีผลต่อ
การทางานร่วมกันในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคคลในองค์การ

HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
Orgnization behavior and organization development

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น โดยเน้น
กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้เป็น
สาคัญ

เพิ่มประเด็นเรื่อง
การเปลีย่ นแปลงและ
นวัตกรรม
ในการบริหาร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555370 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
Innovation and Change Management
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555374 การกาหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Policy Formulation and Human Resource Planning

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic human resource management

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บทบาทของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner)
ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การแปลงกลยุทธ์ของ
องค์การมาสู่กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์งานและกาหนดตัวแบบ
ความสามารถเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การออกแบบค่าตอบแทนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือใน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน และ
เทคนิคการพยากรณ์หาความต้องการกาลังคน เป็นต้น รวมทั้งยังศึกษาถึง
การวางแผนอาชีพ (Career Planning) การจัดทาเส้นทางอาชีพ (Career Path)
และการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสามารถทดแทน
กาลังคนในองค์การได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การ
และกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านการบูรณาการกิจกรรมของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนและจัดการกาลังคน การสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้นาในสนับสนุนกล
ยุทธ์ต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จ และการ เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น และเพิ่ม
แนวทางการจัดการ
เรียนรูเ้ ปรียบเทียบ
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555377 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
Performance Assessment

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HP533 การบริหารผลการปฏิบตั ิงานเพื่อประสิทธิภาพองค์การ 3(3-0-6)
Performance Management for Organizational Effectiveness

ความหมาย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ความสาคัญในการประเมิน
การปฏิบัติงาน ลักษณะของการประเมินการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิผล
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการประเมิน
การปฏิบัติงานที่มคี วามแม่นตรงและเชื่อถือได้ ปัญหาในการประเมิน
การปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแก้ไข ตลอดจนการใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
ประยุกต์ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการปฏิบตั ิงานโดยอิง
กับความสามารถ (Competence-Based Assessment Techniques) เทคนิค
การกาหนดตัวชี้วัดหลักของการประเมินการปฏิบตั ิงาน (Performance
Appraisal KPIs) การจัดทาการประเมินโดยอิงกับหลักการบริหารแบบดุลยภาพ
ระดับบุคคล (HR-Scorecard) เป็นต้น

ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดเและหลักการกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารผล
การปฎิบัติของบุคลากรภาครัฐตั้งแต่การกาหนดและถ่ายทอดเป้าหมายผล
การปฎิบัติงาน การวางแผนการปฎิบัติงาน การติดตามผลการปฎิบตั ิงาน
การพัฒนาผลการปฎิบัติงาน และการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน ตลอดจน
การศึกษาแนวปฎิบตั ิที่ดีของการบริหารผลการปฎิบตั ิ

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
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รายวิชาให้ครอบคลุม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2555350 จริยธรรมและภาวะผู้นาทางการจัดการ 3(3-0-6)
Ethics and Leadership in Management

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
Ethics and Transformative Leadership

แนวคิดและหลักพื้นฐานเรื่องผู้นา ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้นาในการเปลีย่ นแปลง
ความรับผิดชอบของผู้นาในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติทจี่ าเป็นของ
ผู้นายุคใหม่ เช่น ทักษะการเป็นผูน้ าในยุคโลกาภิวัตน์ ความเข้าใจบทบาทของผู้นา
กับแนวคิดประชาธิปไตย การสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ในองค์การ การเป็น
ผู้นาทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ การเป็นผู้นาที่มีจริยธรรมและการบริหารผูต้ ามอย่างมี
คุณธรรม รวมทั้งหลักจริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ ทั้งในบริบทของ
โลกตะวันตกและตะวันออก หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสาธารณะ และการสร้างจริยธรรมทางการจัดการแก่บุคลากรใน
องค์การ โดยเน้นการวิเคราะห์ กรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องกับจริยธรรมทางการจัดการ
สาหรับการพัฒนาภาวะผู้นาองค์การภาครัฐในปัจจุบัน

แนวคิดและหลักพื้นฐานเรื่องผู้นา ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้นาในการเปลีย่ นแปลง
ความรับผิดชอบของผู้นาในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติทจี่ าเป็นของผู้นา
ยุคใหม่ รวมทั้งหลักจริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลก
ตะวันตกและตะวันออก หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สาธารณะ และการสร้างจริยธรรมทางการจัดการแก่บุคลากรในองค์การ โดยเน้น
การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องกับจริยธรรมทางการจัดการสาหรับการพัฒนา
ภาวะผู้นาองค์การภาครัฐในปัจจุบนั

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
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ให้เลือกศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาทีส่ นใจที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ
รัฐประศาสนศาสตร์ แล้วใช้กรอบทฤษฎีที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธี หรือการจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย ในการศึกษาปรากฏการณ์หรือตอบคาถามการวิจยั อย่างเป็นระบบ แล้ว
เขียนรายงานโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยทางวิชาการ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแล ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ รวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ผ่านการสอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
วิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา
2555364 การนานโยบายไปปฏิบตั ิและการประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6)
HPA513 การนานโยบายไปปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล 3(3-0-6)
Policy Implementation and Policy Evaluation
Policy implementation and evaluation
ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ การกาหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การวิเคราะห์และประเมินผล เทคนิคในการประเมินผล การตีความและวิเคราะห์
ผลการดาเนินนโยบายสาธารณะ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างของ
การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะของไทยที่สาคัญ

เหตุผล
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น ปรับลด
หน่วยกิตลง และ
มุ่งเน้นให้นักศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับ
การบริหารงานภาครัฐ
หรือการจัดการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
ยิ่งขึ้น

กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ประสบการณ์ของการนานโยบายไปปฏิบัติใน
แต่ละประเภท และแต่ละสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวโดยเน้นการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ การติดตามและประเมินผลนโยบาย โดยเน้นศึกษากรณีของประเทศไทย
เป็นตัวอย่าง และศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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2555305 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Public Policy and Strategic Planning
ความหมาย ประเภท กระบวนการของนโยบายสาธารณะ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบของนโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ บทบาทและอิทธิพลของ
ปัจจัยต่างๆ ต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายทั้งใน
เชิงปทัสถานและเชิงประจักษ์ ตัวแบบการออกแบบนโยบาย เทคนิค
ในการวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกต่างๆ การกาหนดวิธีวัด
ความสาเร็จของนโยบาย ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งความหมาย หลักการ และกระบวนการ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร โดยเน้นวิธีการดาเนินงาน
ขององค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางใน
การดาเนินกลยุทธ์เป็นสาคัญ

เนื้อหารายวิชาเดิมอยู่
ในรายวิชาใหม่
HPA506
สัมมนานโยบาย
สาธารณะ
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หลักการ แนวคิด ความสาคัญของการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของแนวคิดทางการบริหาร นิเวศวิทยา
ทางการจัดการองค์การภาครัฐ และสอดรับกับนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ศึกษาเชิงบูรณาการจากแนวคิดทฤษฎีองค์การ
จิตวิทยาองค์การ ตลอดจนกระบวนทัศน์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย
เน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นสาคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
รายวิชาใหม่ที่เพิ่มในหลักสูตรปรับปรุง
HPA541 วิทยานิพนธ์ 36
Thesis

รายวิชาสาหรับ
นักศึกษาที่เรียน
ในแผน ก แบบ ก 1
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ศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐและ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นาเสนอ
หัวข้อวิทยานินธ์ จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นาเสนอ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ด้นาเสนอในวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา แผนการดาเนินการ ขอบเขตและวิธี
วิจัย สถานที่ที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูล
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษา ระยะเวลาดาเนินการวิจัยและ
เอกสารอ้างอิง วิจัยภาคสนาม เก็ฐรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลุ่มลึก สรุป
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์
และนาเสนอบทความการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

เหตุผล
เนื้อหารายวิชาเดิมอยู่
ในรายวิชาใหม่
HPA530
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6)
Strategic management for public sector
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ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การกาหนด
กลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ โดย
เน้นกรณีศึกษาจากองค์การภาครัฐภายใต้การเปลีย่ นแปลงของบริบทโลกเป็น
สาคัญ
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย 3(3-0-6)
Contemporary economy, society, and politics
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล
เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทาง
ในทางวิชาการ และ
การเปลีย่ นแปลงของ
บริบทโลก

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษามีวิสัยทัศน์
ที่กว้าง และเท่าทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และ
ภัยคุกคามต่าง ๆ
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HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
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ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น การสร้าง
นวัตกรรมการจัดบริการ สาธารณะแก่ประประชาชน นวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้
และผูด้ ้อยโอกาส นวัตกรรมด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม
การบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเมือง และกรณีศึกษาจากกาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมการบริหารต่างๆ
ในท้องถิ่น
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local fiscal management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น หลักพื้นฐานการคลังท้องถิ่นกับ
การกระจายอานาจ กระบวนการและแนวปฏิบตั ิในการบริหารงานคลังท้องถิ่น
แนวทางการลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังรัฐบาลกับการคลังท้องถิ่น
การบริหารงานคลังบนฐานความยัง่ ยืน ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการ
บริหารงานคลังท้องถิ่นไทย โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหตุผล
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษามี
ความพร้อมใน
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมใน
การจัดบริการ
สาธารณะที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
และเพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจเรื่อง
การบริหารการคลัง
ท้องถิ่นในภาพรวม
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HPA522 การบริหารเมือง 3(3-0-6)
Urban Management
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เหตุผล
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจเรื่อง
การบริหารเมือง ซึ่ง
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวางผังเมืองและการออกแบบสาหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart สอดคล้องกับแนวโน้ม
City) โดยคานึงถึงการใช้พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาของพื้นที่
การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม การสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจากัด การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาการบริหารเมืองทั้งในและต่างประเทศเป็นสาคัญ
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง 3(2-2-5)
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
Suburban Ecology Management
นักศึกษาเข้าใจเรื่อง
การบริหารระบบ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเมืองและชานเมือง
นิเวศชานเมือง และ
การบริหารจัดการพื้นที่รอบนอกเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้าน สอดคล้องกับนโยบาย
การวางผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค การเคลื่อนย้ายประชากร
การพัฒนา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัย
เกษตรกรรมอย่างสมดุล แนวทางการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
เน้นกรณีศึกษาเป็นสาคัญ
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ภาคผนวก ซ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
การผลิตบัณฑิต

ประเภทความ
ปัจจัยเสี่ยง
เสี่ยง
S,F,O
การรับนักศึกษาไม่ได้จานวนตามแผน
S,F
การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคัน

การจัดการและการบริหาร
ทรัพยากร

O

การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ

การวิจัย

S,O

การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อการทาผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (O) และความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

การผลิตบัณฑิต

การจัดการและ
การบริหาร
ทรัพยากร
การวิจัย

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสที่จะ
เกิด
(1)

ผลกระทบ
ความรุนแรง
(2)

ระดับความเสี่ยง

4

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)
16

การรับนักศึกษาไม่ได้จานวนตามแผน
- มีผลกระทบในการจัดแผนการเรียนและหมู่เรียนเพื่อให้ได้จานวน
นักศึกษาต่อหมู่เรียนที่เหมาะสมตามเกณฑ์
-กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหารงบประมาณประจา
หลักสูตรเพื่อนาไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคัน
-กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหารงบประมาณประจา
หลักสูตรเพื่อนาไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ
-อาจารย์ขาดการพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ

4

3

3

9

ยอมรับได้

2

2

4

ยอมรับได้

การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อการทาผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ

2

2

4

ยอมรับได้

สูง

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
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ลาดับ
1

2

3

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

จัดทาประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่อง
ทางการสื่อสารแบบบูรณาการทั้งเชิงรุก
ออนไลน์ และเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี
กับกลุ่มเป้าหมาย
การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจาก อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่าง
การลาออกกลางคัน
ใกล้ชิด
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ วางแผนพัฒนาบุคลากร
ใหม่ๆ

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล
หรือไม่
(4)

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
(5)





ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม

หมายเหตุ
(6)

การรับนักศึกษาไม่ได้จานวนตามแผน

การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ
ต่อการทาผลงานวิชาการหรือบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม
กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์และการได้รับอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

164

แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม
(1)

การรับนักศึกษา
ไม่ได้จานวนตาม
แผน

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่อนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
นักศึกษาน้อยลง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
เนื่องจากการ
ค้นคว้าอิสระดูแลนักศึกษาอย่าง
ลาออกกลางคัน
ใกล้ชิด
การพัฒนาความรู้ วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
เฉพาะทางและ
ความรู้ใหม่ๆ

ระดับ
การจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(4)
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กาหนด
กิจกรรมการควบคุม
เสร็จ/
(แผนการปรับปรุงการควบคุม) ผู้รับผิดชอ
(6)
บ
(7)

ความเสี่ยง ควบคุม
สูง

จานวนนักศึกษาที่ชาระ
ค่าลงทะเบียนน้อยกว่า
จานวนนักศึกษาที่สมัคร
ผ่านรอบต่างๆ

เพิ่มระดับการติดต่อสื่อสาร กรรมการ
ระหว่างหลักสูตรและ
หลักสูตร
นักเรียนที่มาสมัครมากขึ้น
เพื่อประคองให้อยู่จน
ลงทะเบียนเรียน

ความเสี่ยง ควบคุม
ยอมรับได้

นักศึกษาไม่กล้าปรึกษา
ปัญหาส่วนตัว

กรรมการ
หลักสูตร

ความเสี่ยง ควบคุม
ยอมรับได้

อาจารย์คอยสังเกตุสอบถาม
ข้อมูลจากนักศึกษาคนอื่น
ร่วมชั้นเพื่อการดูแลที่
ใกล้ชิดมากขึ้น
อาจารย์ติดภาระงานอื่นๆ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม วิชาชีพและส่งเสริมให้
ได้ กิจกรรมความรูไ้ ม่ตรงตาม อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา
ความต้องการของอาจารย์
ทักษะความรู้ในวิชาชีพจาก
หน่วยงานที่ชานาญ

กรรมการ
หลักสูตร
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม
(1)

การบริหาร
จัดการภาระงาน
ด้านอื่นๆ ต่อการ
ทาผลงานวิชาการ
หรือบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

ระดับ
การจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(4)
(3)

จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม
ความเสี่ยง ควบคุม
กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการ ยอมรับได้
และวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการ
ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

-

กาหนด
กิจกรรมการควบคุม
เสร็จ/
(แผนการปรับปรุงการควบคุม) ผู้รับผิดชอ
(6)
บ
(7)

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม กรรมการ
โครงการพัฒนาผลงาน ช่วย หลักสูตร
หาช่องทางการตีพิมพ์ เผยแพร่

ผู้รายงาน ..................
.............................
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร.
วันที่..........เดือน........................ พ.ศ. ........
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