
  

 
 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร           :  25501531104922 
ภาษาไทย  :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Public Administration Program in Public     

    Administration 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชื่อย่อ  :    รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
 ชื่อย่อ  :    B.P.A. (Public Administration) 

 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่.....เดือน....................พ.ศ............... 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2564 
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 
ปรับปรุงหลักสูตร

เล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 
เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/     

ปีการศึกษา 
คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 

สภาวิชาการเห็นชอบ 
คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2564 1/2564 
6/2564 

17 มิถุนายน 2564 
7/2564 

1 กรกฎาคม 2564 

2564 2/2564  
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4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
การปรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ 

ทดแทนอาจารย์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และทดแทนอาจารย์ที่ลาออกจาก   
การปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  
ขอปรับเป็น อาจารย์ ดร.จารุณี  มุมบ้านเซ่า  

5.2 ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากเดิม 11 คน เหลือ 10 คน เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย ได้ลาออกจากการปฏิบัติงาน 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและ
เอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐ
และเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

การปรับคณะกรรมการ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูร  
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 
 
 
 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545.
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ.2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร * 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2555. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2545. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2544. 

3. อาจารย์ ดร.จารณุี มุม
บ้านเซ่า 

รป.ด. (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 
รศ..ม.  
(การบริหารรัฐกิจ) 
บธ.บ.  
(การบริหารทั่วไป) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2562. 
 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์,  2554. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2538. 

การปรับคณะกรรมการ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูร  
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 
4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

5.อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

5. อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 
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5.2 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและ
เอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐ
และเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545.
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545.
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2555. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2545. 
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร์, 2544. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2555.
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2545. 
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร์, 2544. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
 
 

5.อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

5.อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ไททัศน์ มาลา 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์  
 
 
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
เกียรตินยิม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน,ี 2558. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 
2554. 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม, 2550. 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ไททัศน์ มาลา 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์  
 
 
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
เกียรตินยิม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน,ี 2558. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร,์ 
2554. 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม, 2550. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและ
เอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐ
และเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

การปรับคณะกรรมการ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูร  
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 
 
 
 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545.
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ.2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร * 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2555. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2545. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2544. 

3. อาจารย์ ดร.จารณุี มุม
บ้านเซ่า 

รป.ด. (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 
รศ..ม.  
(การบริหารรัฐกิจ) 
บธ.บ.  
(การบริหารทั่วไป) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2562. 
 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์,  2554. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2538. 

การปรับคณะกรรมการ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูร  
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 
4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

5.อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

5. อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

 

 
 
 
 
 

10



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
5.2 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและ
เอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

1. อาจารย ์
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

รอ.ม. (การจดัการภาครัฐ
และเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2551. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2550. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545.
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 

2. อาจารย ์
ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545.
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2532. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2555. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2545. 
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร์, 2544. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2555.
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2545. 
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร์, 2544. 

 
 
 

11



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

4. อาจารย ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2544. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2540. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
 
 

5.อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

5.อาจารย ์
ดวงพร อุไรวรรณ 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2553. 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ไททัศน์ มาลา 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์  
 
 
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
เกียรตินยิม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน,ี 2558. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 
2554. 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม, 2550. 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ไททัศน์ มาลา 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์  
 
 
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
เกียรตินยิม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน,ี 2558. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร,์ 
2554. 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม, 2550. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ร.บ. (การปกครอง) เกียรติ
นิยม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน,ี 
2558. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2546. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544. 

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) เกียรติ
นิยม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน,ี 
2558. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2546. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 

   
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และสถิติ
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลยัชินวัตร, 
2559. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2547. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2541. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทร์เกษม, 2540. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ร.บ. (การปกครอง) เกียรติ
นิยม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน,ี 
2558. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2546. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544. 

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) เกียรติ
นิยม 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน,ี 
2558. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2546. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 

   
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และสถิติ
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลยัชินวัตร, 
2559. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์, 2547. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2541. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทร์เกษม, 2540. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
9. อาจารย ์
 ดร.จารณุี มมุบ้านเซ่า 

รป.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) 
รศ..ม. (การบริหารรัฐกิจ) 
 
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 
 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2562. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร,์ 2554 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2538. 

8. อาจารย ์
 ดร.จารณุี มมุบ้านเซ่า 

รป.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) 
รศ..ม. (การบริหารรัฐกิจ) 
 
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 
 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2562. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร,์ 2554. 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2538. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รัฐชาติ ทัศนัย ลาออก

จากการปฏิบตัิงาน 
 10.อาจารย์ ดร. 

ดาวราย ลิ่มสายหั้ว  
ร.ด.(รัฐศาสตร)์ 
 
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) 
ศศ.บ. (อาณาบรเิวณศึกษาอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2561. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์, 2551. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์, 2548. 

9.อาจารย์ ดร. 
ดาวราย ลิ่มสายหั้ว  

ร.ด.(รัฐศาสตร)์ 
 
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) 
ศศ.บ. (อาณาบรเิวณศึกษา
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2561. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร,์ 2551. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์, 2548. 

11. อาจารย ์
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว 

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2546. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร,์ 2539. 

10. อาจารย ์
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว 

  ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2546. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์, 2539. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ที่จบ(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/

ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
12.อาจารย ์
อรุณรตัน์ จินดา 

M.A. (Master of Political 
Science) 

 
 
 
ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) เกียรติ
นิยม 1  

Ural Federal State 
University, 
Yekaterinburg 
Russian Federation, 
2557. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร ์2554. 

11.อาจารย ์
อรุณรตัน์ จินดา 

  M.A. (Master of Political      
  Science) 

 
 
 
ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) เกียรติ
นิยม 1  

Ural Federal State 
University, 
Yekaterinburg 
Russian Federation, 
2557. 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์, 2554. 

ปรับคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รัฐชาติ ทัศนัย ลาออก

จากการปฏิบตัิงาน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 
(เดิม) 

หลักสูตร
ปรับปรุง
เล็กน้อย      
(สมอ.08)    
พ.ศ. 2564 

(ใหม่) 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 93 หน่วยกิต 93 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  - 87 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ - 57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก - 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ไม่น้อยกว่า 

- 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 

                    
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
(ลงชื่อ) 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่...........เดือน................. พ.ศ. 2564 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นางสาวจารุณี   นามสกุล มุมบ้านเซ่า 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  1.2 ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 

ปริญญาโท รศ.ม. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 
ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2538 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
- 

1.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย 
Kalyanamitra, P. Tatiyalapa, D. and Mumbansao, J. (2019) .  Educational Administration 

Strategy of Rajabhat University According to Criteria of ASEAN University 
Network Quality Assurance. PSAKU International Journal of Interdisciplinary 
Research. Vol 8. Special Issue. June. 2019 : 127-135. 
 
1.3.3 บทความวิชาการ 

ธิติดารัตน์ ปทุมประเสริฐ และจารุณี มุมบ้านเซ่า. (2562). เพศสภาพกับความรัก. ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (2001- 2010). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 

1.5 ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ 
1.5.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
1.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ 
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